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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทม.ลพบุรี( )

**ชาํระขนัตาํ

10,000.001 024217 น.ส.หนึงฤทยั ชว่ยพนัธุ์ 0.00 0.000 10,000145 0.00

รวม 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.000.00 10,000.00

0.002 049937 29/96สม      *นางออ้ยทพิย ์นิยมรตัน์ 0.00 12,732.32 863.682,486.320 0 135,589.16 0.00 16,082.32

รวม 0 0.00 2,486.32 12,732.32 863.68 16,082.320.00 0.00

รวมหน่วย:ทม.ลพบุรี    ราย เป็นทงัสิน 0.00 12,732.32 863.682,486.3210,000 26,082.320.00 10,000.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.เขาพระงาม( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 060940 น.ส.ภทัรภร ออ่นไสว 0.00 0.000 1,00058 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.เขาพระงาม    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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ทะเลชุบศร( )

**ชาํระขนัตาํ

3,000.001 020864 น.ส.อาทติยา คงคาวตัร 0.00 0.000 3,000149 0.00

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

0.002 049978 11/96สม      *นายจตุรงค ์ฤทธกิระจาย 0.00 192,287.29 2,307.167,692.840 0 362,200.00 0.00 202,287.29

0.009/8ฉฉ      0.00 2,060.60 26.542,473.46 4,166.18 0.00 4,560.60

รวม 0 0.00 10,166.30 194,347.89 2,333.70 206,847.890.00 0.00

500.003 052544 จ.ส.อ.พรีะพร จาํปา 0.00 0.000 50091 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.ทะเลชุบศร    ราย เป็นทงัสิน 0.00 194,347.89 2,333.7010,166.303,500 210,347.890.00 3,500.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.กกโก( )

**ชาํระขนัตาํ

4,550.001 038704 56/70สม      น.ส.สุภาพร วงษ์คาํ 0.00 0.00 317.453,232.550 1,000129 49,836.54 0.00 3,550.00

รวม 1,000 0.00 3,232.55 0.00 317.45 4,550.000.00 4,550.00

500.002 053409 นายเฉลมิชยั เกษมสุข 0.00 0.00470 50014 0.00

รวม 970 0.00 0.00 0.00 0.00 970.000.00 500.00

รวมหน่วย:ทต.กกโก    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 317.453,232.551,970 5,520.000.00 5,050.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โก่งธนู( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 052538 นางแสงจนัทร์ ระวงักจิ 0.00 0.000 50091 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.002 052539 นายสมปอง พงษ์ภมร 0.00 0.000 50090 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

3,900.003 057527 3/120สม      น.ส.สุภสัสรา นาคทอง 0.00 0.00 1,584.161,515.840 80072 248,695.63 0.00 3,100.00

รวม 800 0.00 1,515.84 0.00 1,584.16 3,900.000.00 3,900.00

รวมหน่วย:อบต.โก่งธนู    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,584.161,515.841,800 4,900.000.00 4,900.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทม.เขาสามยอด( )

**ชาํระขนัตาํ

6,000.001 011475 62/120สม      นางจรรยงค ์ธราสทิธ ิ 0.00 0.00 1,470.543,279.460 1,25098 230,859.13 0.00 4,750.00

รวม 1,250 0.00 3,279.46 0.00 1,470.54 6,000.000.00 6,000.00

5,500.002 022736 60/120สม      นางวราภรณ์ เรงิใจ 0.00 0.00 1,471.153,278.850 750145 230,953.97 0.00 4,750.00

รวม 750 0.00 3,278.85 0.00 1,471.15 5,500.000.00 5,500.00

รวมหน่วย:ทม.เขาสามยอด    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,941.696,558.312,000 11,500.000.00 11,500.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โคกกะเทียม( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 047998 13/96สม      *นายบญัชา จารุมณี 0.00 36,025.25 1,834.063,765.940 0 287,927.67 0.00 41,625.25

รวม 0 0.00 3,765.94 36,025.25 1,834.06 41,625.250.00 0.00

0.002 047999 12/120สม      *น.ส.ประทุมมาศ สาระพล 0.00 114,896.85 2,985.812,964.190 0 468,739.45 0.00 120,846.85

รวม 0 0.00 2,964.19 114,896.85 2,985.81 120,846.850.00 0.00

500.003 057268 น.ส.อมรรตัน์ ใบอนันตโชค 0.00 0.000 50064 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.โคกกะเทียม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 150,922.10 4,819.876,730.13500 162,972.100.00 500.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โคกลาํพาน( )

**ชาํระขนัตาํ

6,761.151 052080 5/12ฉอ      นางฉันทนา หล่อประเสรฐิ 0.00 0.00 391.844,880.460 1,50093 59,947.20 0.00 5,261.15

รวม 1,500 0.00 4,880.46 0.00 391.84 6,761.150.00 6,761.15

2,000.002 052547 น.ส.แหวนเพชร ชาญฉลาด 0.00 0.000 2,00091 0.00

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

5,300.833 053835 4/12ฉอ      น.ส.อารเิคลยี โอลมิเปียกมัส์ 0.00 0.00 338.104,463.560 50088 54,577.34 0.00 4,800.83

2,000.0051/102สม      0.00 0.00 558.861,441.14 87,734.47 0.00 2,000.00

รวม 500 0.00 5,904.70 0.00 896.96 7,300.830.00 7,300.83

2,331.914 054819 43/120สม      น.ส.สุวรรณา พานิช 957.14 0.21 340.201,459.806,500 50060 53,407.08 0.00 2,757.35

รวม 7,000 957.14 1,459.80 0.21 340.20 9,757.350.00 2,331.91

รวมหน่วย:อบต.โคกลาํพาน    ราย เป็นทงัสิน 957.14 0.21 1,629.0012,244.9611,000 25,819.330.00 18,393.89

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.งิวราย( )

**ชาํระขนัตาํ

3,000.001 054820 46/120สม      น.ส.สาวติร ีเทยีนสุวรรณ 0.00 0.00 549.301,950.700 50059 86,233.50 0.00 2,500.00

รวม 500 0.00 1,950.70 0.00 549.30 3,000.000.00 3,000.00

รวมหน่วย:อบต.งิวราย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 549.301,950.70500 3,000.000.00 3,000.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่าแค( )

**ชาํระขนัตาํ

7,050.001 052079 55/120สม      น.ส.อญัชล ีรตันบุญเกตุ 0.00 0.00 2,018.523,931.480 1,10092 316,885.56 0.00 5,950.00

รวม 1,100 0.00 3,931.48 0.00 2,018.52 7,050.000.00 7,050.00

รวมหน่วย:อบต.ท่าแค    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,018.523,931.481,100 7,050.000.00 7,050.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่าศาลา( )

**ชาํระขนัตาํ

1,250.001 011470 นายมนัส นาคประสทิธ ิ 0.00 0.000 1,250157 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ท่าศาลา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,250 1,250.000.00 1,250.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บ้านข่อย( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 020176 นางนันทติา แสงอาทติย์ 0.00 0.000 500134 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.002 052540 นายพทิกัษ์รฐั ระวงักจิ 0.00 0.000 50086 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.บ้านข่อย    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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท้ายตลาด( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 028334 4/120สม      *นางอรอรสิา เมอืงอาํ 0.00 70,041.26 3,091.853,508.150 0 485,387.52 0.00 76,641.26

รวม 0 0.00 3,508.15 70,041.26 3,091.85 76,641.260.00 0.00

1,100.002 043057 น.ส.พนิทอง พรมชาต ิ 0.00 0.000 1,100123 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ท้ายตลาด    ราย เป็นทงัสิน 0.00 70,041.26 3,091.853,508.151,100 77,741.260.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ป่าตาล( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 008519 นายธนดล ปาลวฒัน์ 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

2,000.002 053414 นายเกรยีงศกัด ิเพมิพลู 0.00 0.000 2,00090 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.ป่าตาล    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.003,000 3,000.000.00 3,000.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.พรหมมาสตร(์ )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011511 20/72สม      *นางอภสิราธรณ์ ธนากูลกจิเสถยีร 0.00 19,864.03 296.061,742.020 0 46,478.59 0.00 21,902.11

รวม 0 0.00 1,742.02 19,864.03 296.06 21,902.110.00 0.00

0.002 020008 70/82สม      *นางนภาพร ผลเกตุ 0.00 114,674.54 1,362.04995.960 0 213,824.94 0.00 117,032.54

รวม 0 0.00 995.96 114,674.54 1,362.04 117,032.540.00 0.00

0.003 047531 46/95สม      *นางลดารตัน์ รกัษาสุวรรณ 0.00 124,477.76 1,356.781,161.220 0 213,000.00 0.00 126,995.76

รวม 0 0.00 1,161.22 124,477.76 1,356.78 126,995.760.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.พรหมมาสตร ์   ราย เป็นทงัสิน 0.00 259,016.33 3,014.883,899.200 265,930.410.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โพธิเก้าต้น( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 052073 วา่ทรี.ต.นิสติ ปัญญา 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

4,000.002 052075 9/48สห      ส.อ. หญงินพรตัน์ ปัญญา 0.00 0.00 446.491,553.510 2,00093 70,094.37 0.00 2,000.00

รวม 2,000 0.00 1,553.51 0.00 446.49 4,000.000.00 4,000.00

500.003 052077 น.ส.จารุวรรณ เชดิพงษส์วสัดิ 0.00 0.000 50093 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

4,600.004 052078 62/119สม      พ.อ.อ.ทวศีกัด ิสงวนใจ 0.00 0.00 1,085.802,514.200 1,00079 170,459.22 0.00 3,600.00

รวม 1,000 0.00 2,514.20 0.00 1,085.80 4,600.000.00 4,600.00

800.005 052081 นางภาขวญั เชงิครีี 0.00 0.000 80093 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

5,350.006 052083 69/107สม      นางวรรณา ไชยโชติ 0.00 0.00 602.143,747.860 1,00086 94,529.18 0.00 4,350.00

รวม 1,000 0.00 3,747.86 0.00 602.14 5,350.000.00 5,350.00

0.007 052084 33/120สม      *น.ส.นําวุน้ ทองคาํประดบั 0.00 0.00 1,535.022,064.980 0 240,982.28 0.00 3,600.00

รวม 0 0.00 2,064.98 0.00 1,535.02 3,600.000.00 0.00

7,500.008 052543 29/119สม      จ.ส.อ.สุดเขตร ์สุขเหลอื 0.00 0.00 2,478.033,521.970 1,50083 389,024.55 0.00 6,000.00

รวม 1,500 0.00 3,521.97 0.00 2,478.03 7,500.000.00 7,500.00

600.009 064597 น.ส.วนัด ีพุม่เจรญิ 0.00 0.000 60026 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

600.0010 064598 น.ส.เหมวรรณ ถําหนิ 0.00 0.000 60026 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:อบต.โพธิเก้าต้น    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 6,147.4813,402.529,000 28,550.000.00 24,950.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โพธิตร(ุ )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 033232 13/95สค      *นางพสัญา ปักษา 0.00 94,296.40 1,441.588,558.420 0 226,312.10 0.00 104,296.40

รวม 0 0.00 8,558.42 94,296.40 1,441.58 104,296.400.00 0.00

6,689.452 052542 51/96สม      วา่ทรี.ต.ศราวุฒ ิทวนหอม 7,212.88 449.87 449.875,150.135,500 50068 70,624.66 0.00 13,262.75

รวม 6,000 7,212.88 5,150.13 449.87 449.87 19,262.750.00 6,689.45

รวมหน่วย:อบต.โพธิตร ุ   ราย เป็นทงัสิน 7,212.88 94,746.27 1,891.4513,708.556,000 123,559.150.00 6,689.45

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.เขาพระยาเดินธง( )

**ชาํระขนัตาํ

3,300.001 034796 นายคณาธปิ สนทมิ 0.00 0.000 3,300128 0.00

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

800.002 034797 นายเอกภพ จนัทรแ์กว้ 0.00 0.000 80097 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

4,550.003 039287 6/59สห      จ.อ.ยุทธศกัด ิสวสัดติระกูล 0.00 0.00 888.542,161.460 1,500116 139,490.46 0.00 3,050.00

รวม 1,500 0.00 2,161.46 0.00 888.54 4,550.000.00 4,550.00

0.004 052194 30/119สม      *นางดารารตัน์ กรอบมุข 0.00 0.00 1,188.391,811.610 0 186,565.16 0.00 3,000.00

รวม 0 0.00 1,811.61 0.00 1,188.39 3,000.000.00 0.00

2,000.005 062667 นางกลัตชิา พมิพส์มบรูณ์ 0.00 0.000 2,00046 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.เขาพระยาเดินธง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,076.933,973.077,600 13,650.000.00 10,650.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.แก่งเสือเต้น( )

**ชาํระขนัตาํ

6,250.001 042421 5/6ฉฉ      น.ส.ธนัยนันท ์จนัทรกุลมณี 0.00 0.00 64.475,085.530 1,100118 10,120.67 0.00 5,150.00

4,300.0031/119สม      0.00 0.00 1,845.762,454.24 289,763.69 0.00 4,300.00

รวม 1,100 0.00 7,539.77 0.00 1,910.23 10,550.000.00 10,550.00

รวมหน่วย:ทต.แก่งเสือเต้น    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,910.237,539.771,100 10,550.000.00 10,550.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.พฒันานิคม( )

**ชาํระขนัตาํ

7,900.001 031351 63/120สม      นายณัฐพชัร ์จนัทรกุลมณี 0.00 0.00 1,887.445,262.560 75087 296,307.23 0.00 7,150.00

5,283.9011/12ฉอ      0.00 0.00 412.934,904.87 59,986.40 0.00 5,283.90

รวม 750 0.00 10,167.43 0.00 2,300.37 13,183.900.00 13,183.90

รวมหน่วย:ทต.พฒันานิคม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,300.3710,167.43750 13,183.900.00 13,183.90

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ช่องสาริกา( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 011507 นางจาํเนียร ผลพนัธุ ์ 0.00 0.000 500155 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

7,450.002 011509 20/120สม      น.ส.โชคสมร จริะออน 0.00 0.00 2,823.163,126.840 1,500157 443,205.58 0.00 5,950.00

รวม 1,500 0.00 3,126.84 0.00 2,823.16 7,450.000.00 7,450.00

12,950.003 020867 75/96สม      วา่ทรี.ต.วชริพนัธ ์ศรสีุวรรณ์ 0.00 0.00 517.806,432.200 6,00090 81,289.07 0.00 6,950.00

รวม 6,000 0.00 6,432.20 0.00 517.80 12,950.000.00 12,950.00

10,000.004 029377 52/120สม      นางวมิลนภทัร เทยีนสวสัด ิ 0.00 0.00 3,368.776,131.230 500139 528,860.68 0.00 9,500.00

รวม 500 0.00 6,131.23 0.00 3,368.77 10,000.000.00 10,000.00

7,450.005 048001 20/120สม      น.ส.แกว้จาํเรยีง จริะออน 0.00 0.00 2,823.163,126.840 1,500109 443,205.58 0.00 5,950.00

รวม 1,500 0.00 3,126.84 0.00 2,823.16 7,450.000.00 7,450.00

1,000.006 054211 น.ส.ลดัดา พรหมจารี 0.00 0.000 1,00089 0.00

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

5,700.007 054756 60/120สม      นายพเิศษมงคล จริะออน 0.00 0.00 1,101.612,598.390 2,00085 172,941.42 0.00 3,700.00

รวม 2,000 0.00 2,598.39 0.00 1,101.61 5,700.000.00 5,700.00

รวมหน่วย:อบต.ช่องสาริกา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 10,634.5021,415.5013,000 45,050.000.00 45,050.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.มะนาวหวาน( )

**ชาํระขนัตาํ

5,000.001 045385 3/12ฉอ      นางถนอมพรรณ คณะฤทธ ิ 0.00 0.00 213.433,286.570 1,500100 33,505.46 0.00 3,500.00

รวม 1,500 0.00 3,286.57 0.00 213.43 5,000.000.00 5,000.00

รวมหน่วย:อบต.มะนาวหวาน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 213.433,286.571,500 5,000.000.00 5,000.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ดีลงั( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 002503 47/84สม      *วา่ทรี.ต.ธนพฒัศ ์ทรพัยส์นิ 0.00 102,969.96 1,605.678,394.330 0 252,072.64 0.00 112,969.96

รวม 0 0.00 8,394.33 102,969.96 1,605.67 112,969.960.00 0.00

0.002 028599 23/96สม      *นายวทิวสั เจรญิผล 0.00 180,658.10 2,270.827,729.180 0 356,493.64 0.00 190,658.10

รวม 0 0.00 7,729.18 180,658.10 2,270.82 190,658.100.00 0.00

0.003 030027 18/84สม      *นางณภสัสกร วชิตินาค 1,366.26 126,452.18 1,366.26213,121.100 0 214,487.36 0.00 342,305.80

รวม 0 1,366.26 213,121.10 126,452.18 1,366.26 342,305.800.00 0.00

0.004 041453 18/95สม      *นายเสกสนัต์ เกตุแกว้ 0.00 101,550.93 1,345.148,654.860 0 211,172.83 0.00 111,550.93

รวม 0 0.00 8,654.86 101,550.93 1,345.14 111,550.930.00 0.00

0.005 044797 21/96สม      *นายศุภกร จนัทร์พรม 0.00 0.00 237.581,162.420 0 37,297.86 0.00 1,400.00

รวม 0 0.00 1,162.42 0.00 237.58 1,400.000.00 0.00

5,205.496 045813 31/120สม      นางยุพา อนิทชยั 3,495.77 0.00 1,615.202,434.802,200 1,100104 253,568.75 0.00 7,545.77

รวม 3,300 3,495.77 2,434.80 0.00 1,615.20 10,845.770.00 5,205.49

6,950.007 056488 67/120สม      นางพชรธรณ์ กุณธปู 0.00 0.00 1,667.424,282.580 1,00077 261,766.67 0.00 5,950.00

3,661.641/12ฉอ      0.00 0.00 502.393,220.89 41,000.00 0.00 3,661.64

รวม 1,000 0.00 7,503.47 0.00 2,169.81 10,611.640.00 10,611.64

1,500.008 057571 น.ส.ณัฎฐ์พชิชา บุญมา 0.00 0.000 1,50070 0.00

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

500.009 057572 น.ส.ศรนีวล นุชลกัษณ์ 0.00 0.000 50068 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:ทต.ดีลงั    ราย เป็นทงัสิน 4,862.03 511,631.17 10,610.48249,000.166,300 782,342.200.00 17,817.13

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โคกสลุง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 041880 34/96สม      *น.ส.สุณี เจรญิสลุง 0.00 3,505.48 577.153,622.850 0 90,605.96 0.00 7,705.48

รวม 0 0.00 3,622.85 3,505.48 577.15 7,705.480.00 0.00

0.002 041881 1/120สค      *นางสุทนิ ขนัธะสุโข 0.00 13,034.47 1,925.902,774.100 0 302,346.17 0.00 17,734.47

รวม 0 0.00 2,774.10 13,034.47 1,925.90 17,734.470.00 0.00

500.003 050215 นายวชัระ ไชยกาล 0.00 0.00500 50090 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.โคกสลุง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 16,539.95 2,503.056,396.951,000 26,439.950.00 500.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ชอนน้อย( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 011501 นางอนิทริา ทองรอด 0.00 0.000 1,000154 0.00

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

2,000.002 011502 รอ้ยโทสรรเพช็ร พนัธพ์ทิกัษ์ 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

2,000.003 044798 น.ส.สุมณฑา เภารอด 0.00 0.000 2,000116 0.00

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

500.004 050132 น.ส.อภญิญา นวลชว่ย 0.00 0.000 500100 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.ชอนน้อย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.005,500 5,500.000.00 5,500.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองบวั( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011482 1/120สค      *น.ส.ณัฎฐกานต์ มลวิลัย ์ 0.00 14,231.30 4,795.335,554.670 0 752,815.18 0.00 24,581.30

รวม 0 0.00 5,554.67 14,231.30 4,795.33 24,581.300.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.หนองบวั    ราย เป็นทงัสิน 0.00 14,231.30 4,795.335,554.670 24,581.300.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ห้วยขนุราม( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 022708 8/120สม      *นางนงคนุ์ช ศรเีฉลมิ 0.00 105,568.19 5,010.184,639.820 0 786,544.11 0.00 115,218.19

รวม 0 0.00 4,639.82 105,568.19 5,010.18 115,218.190.00 0.00

1,000.002 056516 นางทชิา หะลนัดา 0.00 0.000 1,00077 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ห้วยขนุราม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 105,568.19 5,010.184,639.821,000 116,218.190.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.นําสดุ( )

**ชาํระขนัตาํ

2,950.001 053952 59/115สม      นายพเิศษ อมะรกัษ์ 0.00 0.00 700.391,749.610 50083 109,952.94 0.00 2,450.00

รวม 500 0.00 1,749.61 0.00 700.39 2,950.000.00 2,950.00

0.002 054164 52/120สม      *นายสุรเชษฐ พลพชื 0.00 0.00 1,388.133,361.870 0 217,921.99 0.00 4,750.00

รวม 0 0.00 3,361.87 0.00 1,388.13 4,750.000.00 0.00

600.003 063921 น.ส.ชลดา หงษส์ะตน้ 0.00 0.000 60034 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:อบต.นําสดุ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,088.525,111.481,100 8,300.000.00 3,550.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โคกสาํโรง( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 024134 น.ส.สุภสัรา แทน่นอก 0.00 0.000 2,000145 0.00

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

7,500.002 025181 31/115สม      นายวนัชยั สนธสิญัญา 0.00 0.00 2,046.672,853.330 2,60086 321,305.13 0.00 4,900.00

รวม 2,600 0.00 2,853.33 0.00 2,046.67 7,500.000.00 7,500.00

500.003 051102 นายธรีศกัด ิโรจน์รตันาภรณ์ 0.00 0.000 50097 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.004 051104 นางวาสนา สุรยินัต์ 0.00 0.000 50095 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

1,000.005 062751 นางรําพงึ สุวรรณครีี 0.00 0.000 1,00046 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.โคกสาํโรง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,046.672,853.336,600 11,500.000.00 11,500.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.โคกสาํโรง( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 052085 นายธรีภทัร บุษราคมั 0.00 0.000 2,00093 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.โคกสาํโรง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.002,000 2,000.000.00 2,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เกาะแก้ว( )

**ชาํระขนัตาํ

2,550.001 045164 20/117สม      นางอุบลรตัน์ อนิทรวเิศษ 0.00 0.00 673.76776.240 1,100118 105,773.23 0.00 1,450.00

รวม 1,100 0.00 776.24 0.00 673.76 2,550.000.00 2,550.00

3,300.002 047123 นายชชัรนิทร์ เผอืกขาวผ่อง 0.00 0.000 3,300109 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.เกาะแก้ว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 673.76776.244,400 5,850.000.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ถลุงเหลก็( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 057795 น.ส.เพชรตัน์ ดงน้อย 0.00 0.000 2,00062 0.00

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

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

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หลุมข้าว( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 011487 นายรุง่โรจน์ คงสบสนิ 0.00 0.000 500153 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

0.002 052160 68/120สม      *นางปฎญิญา แตงชุม่ 0.00 700.33 700.333,899.670 0 109,943.96 0.00 5,300.33

รวม 0 0.00 3,899.67 700.33 700.33 5,300.330.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.หลุมข้าว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 700.33 700.333,899.67500 5,800.330.00 500.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ห้วยโป่ง( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 028721 นางศุภวรรณ แยม้พยุง 0.00 0.000 500142 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

5,933.052 051105 6/118สค      พนัจา่เอกทนงคช์ยั น้อยเจรญิ 20,990.71 10,188.48 2,013.982,386.0215,400 1,10024 316,173.10 0.00 35,579.19

รวม 16,500 20,990.71 2,386.02 10,188.48 2,013.98 52,079.190.00 5,933.05

รวมหน่วย:อบต.ห้วยโป่ง    ราย เป็นทงัสิน 20,990.71 10,188.48 2,013.982,386.0217,000 52,579.190.00 6,433.05

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.คลองเกตุ( )

**ชาํระขนัตาํ

1,100.001 064028 นางเยาวลกัษณ์ แยม้ยงิ 0.00 0.000 1,10028 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.คลองเกตุ    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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.สะแกราบ( )

**ชาํระขนัตาํ

1,100.001 024194 นายกนั กาดนอก 0.00 0.000 1,100142 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.สะแกราบ    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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เพนียด( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 059041 นางสุดหทยั ศรสีุวรรณ์ 0.00 0.000 2,00025 0.00

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

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

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.วงัเพลิง( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 041868 นายศราวุธ ออ่นเบา 0.00 0.000 500117 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

3,550.002 041870 24/119สม      นายเอกชยั เกตุน้อย 0.00 0.00 1,258.661,491.340 800117 197,595.52 0.00 2,750.00

รวม 800 0.00 1,491.34 0.00 1,258.66 3,550.000.00 3,550.00

1,000.003 044301 นางเยาวเรศ ครีี 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

600.004 800821 น.ส.หนึงฤทยั ไทยวงษ์ 0.00 0.000 60036 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

600.005 800824 นายศริชิยั ฉิมไทย 0.00 0.000 60036 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

500.006 801062 น.ส.สุทธาทพิย ์บุญอยู่ 0.00 0.000 5007 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.007 801063 น.ส.สมฤทยั แกว้ใส 0.00 0.001,500 5004 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.วงัเพลิง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,258.661,491.346,000 8,750.000.00 7,250.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ดงมะรมุ( )

**ชาํระขนัตาํ

8,650.001 017993 23/120สม      นายทศพร ทุมดี 0.00 0.00 3,256.833,893.170 1,50084 511,287.57 0.00 7,150.00

รวม 1,500 0.00 3,893.17 0.00 3,256.83 8,650.000.00 8,650.00

8,650.002 017994 24/120สม      นายวทิยา จนัทรแ์ดง 0.00 0.00 3,256.203,893.800 1,50095 511,188.52 0.00 7,150.00

รวม 1,500 0.00 3,893.80 0.00 3,256.20 8,650.000.00 8,650.00

4,400.003 017995 13/119สม      นางกาณ์ดา จาํปาดบิ 0.00 0.00 1,175.311,224.690 2,00098 184,510.61 0.00 2,400.00

รวม 2,000 0.00 1,224.69 0.00 1,175.31 4,400.000.00 4,400.00

1,500.004 017996 นายวษิณุ วงษเ์คยีม 0.00 0.000 1,50092 0.00

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

4,100.005 017997 นางนิภา บวัพนัธ์ 0.00 0.000 4,10098 0.00

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

2,000.006 017998 นายทวทิ จาํปาดบิ 0.00 0.000 2,00099 0.00

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

2,000.007 056515 น.ส.เยาวลกัษณ์ แสงทอง 0.00 0.000 2,00078 0.00

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

1,500.008 062911 นางบุบผา สง่ศรี 0.00 0.000 1,50043 0.00

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

1,500.009 062912 น.ส.สุวรรณี บุญมา 0.00 0.000 1,50043 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ดงมะรมุ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 7,688.349,011.6617,600 34,300.000.00 34,300.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.วงัจนั( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 011855 นางพชัร ีบุญยนื 0.00 0.000 500153 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

1,100.002 029396 นายอนุชา แสงกาํ 0.00 0.000 1,100138 0.00

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

500.003 052056 น.ส.ศุจภีรณ์ ทองอมิ 0.00 0.000 50091 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

1,100.004 064686 นางณราพร น้อยประถม 0.00 0.000 1,10024 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.วงัจนั    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.003,200 3,200.000.00 3,200.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองแขม( )

**ชาํระขนัตาํ

1,500.001 033734 นางจติรา ตรฤีกษ์งาม 0.00 0.000 1,500133 0.00

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

1,500.002 054158 นายโกสนิ ชทีางดี 0.00 0.000 1,50081 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.หนองแขม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.003,000 3,000.000.00 3,000.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ลาํนารายณ์( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 030336 น.ส.ถวลิ ภูแชม่โชต ิ 0.00 0.000 500133 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

5,650.002 057459 3/6ฉฉ      นางอารยี ์ปลุกปลมื 0.00 0.00 127.965,022.040 50060 20,087.82 0.00 5,150.00

2,400.0045/119สม      0.00 0.00 785.261,614.74 123,277.64 0.00 2,400.00

รวม 500 0.00 6,636.78 0.00 913.22 8,050.000.00 8,050.00

รวมหน่วย:อบต.ลาํนารายณ์    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 913.226,636.781,000 8,550.000.00 8,550.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ชยันารายณ์( )

**ชาํระขนัตาํ

9,850.001 012583 48/120สม      น.ส.พรปภทัร สจัจมานีวตัรกุล 0.00 0.00 295.198,054.810 1,500153 46,342.30 0.00 8,350.00

รวม 1,500 0.00 8,054.81 0.00 295.19 9,850.000.00 9,850.00

500.002 012584 นายสมเกยีรต ิคงขนุทด 0.00 0.000 500156 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

750.003 012585 นางพชัร ีการเจน 0.00 0.000 750133 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

1,100.004 043548 นางวรีายา คะรานรมัย์ 0.00 0.000 1,100119 0.00

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

4,100.005 051637 12/120สค      น.ส.กริยิา เต๊ะขนัหมาก 0.00 0.00 1,473.211,526.790 1,10039 231,277.90 0.00 3,000.00

รวม 1,100 0.00 1,526.79 0.00 1,473.21 4,100.000.00 4,100.00

3,895.446 051644 46/120สม      น.ส.พมิพร คุชติา 1,726.70 0.00 805.042,544.965,000 50070 126,383.09 0.00 5,076.70

รวม 5,500 1,726.70 2,544.96 0.00 805.04 10,576.700.00 3,895.44

1,500.007 066210 น.ส.จุฑามาศ ถาวร 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.ชยันารายณ์    ราย เป็นทงัสิน 1,726.70 0.00 2,573.4412,126.5611,950 28,376.700.00 21,695.44

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ศิลาทิพย(์ )

**ชาํระขนัตาํ

4,350.001 041882 39/119สม      นางธนัยาภรณ์ จารุศุภกรกุล 0.00 0.00 1,235.962,364.040 75063 194,032.89 0.00 3,600.00

รวม 750 0.00 2,364.04 0.00 1,235.96 4,350.000.00 4,350.00

0.002 044295 7/119สม      *น.ส.สุกฤตา ทองคาํ 0.00 0.00 2,362.012,437.990 0 370,809.59 0.00 4,800.00

รวม 0 0.00 2,437.99 0.00 2,362.01 4,800.000.00 0.00

1,000.003 044297 นายณัฐพงษ ์จาตุรนต์ 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

800.004 044302 นางกนกรสั แกว้วงษา 0.00 0.000 800118 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.ศิลาทิพย ์   ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,597.974,802.032,550 10,950.000.00 6,150.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ห้วยหิน( )

**ชาํระขนัตาํ

10,250.001 011505 50/120สม      นายวรีภทัร ดเีรอืงศรี 0.00 0.00 3,361.316,138.690 750146 527,689.19 0.00 9,500.00

รวม 750 0.00 6,138.69 0.00 3,361.31 10,250.000.00 10,250.00

14,048.232 043069 6/120สม      นางวรารตัน์ ศรนีภา 71,322.95 95,401.31 4,861.315,838.6915,000 1,00073 763,173.23 0.00 177,424.26

รวม 16,000 71,322.95 5,838.69 95,401.31 4,861.31 193,424.260.00 14,048.23

1,500.003 045392 น.ส.จารุณี จนัทรแ์ป้น 0.00 0.000 1,500116 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ห้วยหิน    ราย เป็นทงัสิน 71,322.95 95,401.31 8,222.6211,977.3818,250 205,174.260.00 25,798.23

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บวัชุม( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 050319 30/120สม      *นายก่อเกยีรต ิบุญประกอบ 0.00 9,751.05 1,249.102,150.900 0 196,095.09 0.00 13,151.05

รวม 0 0.00 2,150.90 9,751.05 1,249.10 13,151.050.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.บวัชุม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 9,751.05 1,249.102,150.900 13,151.050.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่าดินดาํ( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 034807 5/120สม      *นางชนืกมล ปันชนื 0.00 123,114.61 6,142.685,757.320 0 964,334.96 0.00 135,014.61

รวม 0 0.00 5,757.32 123,114.61 6,142.68 135,014.610.00 0.00

0.002 041351 4/119สค      *น.ส.พรีดา แป้นเอยีม 0.00 3,129.53 400.89599.110 0 62,935.31 0.00 4,129.53

รวม 0 0.00 599.11 3,129.53 400.89 4,129.530.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ท่าดินดาํ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 126,244.14 6,543.576,356.430 139,144.140.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ซบัตะเคียน( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 031741 43/120สม      *นายสมเดช ขนัธสม 0.00 302.59 25.704,034.580 0 4,034.58 0.00 4,362.87

รวม 0 0.00 4,034.58 302.59 25.70 4,362.870.00 0.00

4,700.002 034815 81/96สม      นางปราณีย ์สวสัดผิล 0.00 0.00 217.203,982.800 500133 34,097.92 0.00 4,200.00

รวม 500 0.00 3,982.80 0.00 217.20 4,700.000.00 4,700.00

0.003 054251 41/120สม      *นายภคัวฒัน์ พรหมแบง่ 0.00 27,490.90 2,000.513,949.490 0 314,059.29 0.00 33,440.90

รวม 0 0.00 3,949.49 27,490.90 2,000.51 33,440.900.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ซบัตะเคียน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 27,793.49 2,243.4111,966.87500 42,503.770.00 4,700.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.นาโสม( )

**ชาํระขนัตาํ

9,350.001 008490 56/120สม      น.ส.ทศพร เดชรกัษา 0.00 0.00 2,815.385,534.620 1,000154 441,984.67 0.00 8,350.00

รวม 1,000 0.00 5,534.62 0.00 2,815.38 9,350.000.00 9,350.00

รวมหน่วย:อบต.นาโสม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,815.385,534.621,000 9,350.000.00 9,350.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองยายโต๊ะ( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 049817 19/120สม      *นางธดิารตัน์ ตบิจนัทร์ 0.00 13,677.17 1,492.771,657.230 0 234,348.95 0.00 16,827.17

รวม 0 0.00 1,657.23 13,677.17 1,492.77 16,827.170.00 0.00

6,306.552 051658 1/120สม      น.ส.พมิาน คาํแกว้ 2,119.86 2,630.14 2,547.952,202.052,000 1,50076 400,000.00 0.00 9,500.00

รวม 3,500 2,119.86 2,202.05 2,630.14 2,547.95 13,000.000.00 6,306.55

รวมหน่วย:อบต.หนองยายโต๊ะ    ราย เป็นทงัสิน 2,119.86 16,307.31 4,040.723,859.283,500 29,827.170.00 6,306.55

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เกาะรงั( )

**ชาํระขนัตาํ

2,950.001 005328 8/58สห      นางสุมาล ีตรนุีรตัน์ 0.00 0.00 400.841,049.160 1,500160 62,928.35 0.00 1,450.00

รวม 1,500 0.00 1,049.16 0.00 400.84 2,950.000.00 2,950.00

0.002 011472 16/96สค      *น.ส.แกว้ใจ ญวนภูเขยีว 0.00 2,684.20 856.244,193.760 0 134,421.05 0.00 7,734.20

รวม 0 0.00 4,193.76 2,684.20 856.24 7,734.200.00 0.00

10,500.003 034810 46/120สม      นางนวนปราง ชา้งชนะ 0.00 0.00 3,532.315,967.690 1,000131 554,534.70 0.00 9,500.00

รวม 1,000 0.00 5,967.69 0.00 3,532.31 10,500.000.00 10,500.00

6,450.004 048005 52/120สม      นางรชันี หมูท่องหลาง 0.00 0.00 2,037.133,912.870 500103 319,807.82 0.00 5,950.00

รวม 500 0.00 3,912.87 0.00 2,037.13 6,450.000.00 6,450.00

0.005 048006 4/120สม      *น.ส.รชันี แคนนํา 0.00 23,309.53 2,390.392,359.610 0 375,265.15 0.00 28,059.53

รวม 0 0.00 2,359.61 23,309.53 2,390.39 28,059.530.00 0.00

500.006 052178 น.ส.ธนัทธรณ์ คุน้มณีทพิย์ 0.00 0.000 50090 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.เกาะรงั    ราย เป็นทงัสิน 0.00 25,993.73 9,216.9117,483.093,500 56,193.730.00 20,400.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่ามะนาว( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 017346 21/120สม      *นางลกัขณา มาโยธา 0.00 146,556.51 5,008.286,891.720 0 786,245.48 0.00 158,456.51

รวม 0 0.00 6,891.72 146,556.51 5,008.28 158,456.510.00 0.00

750.002 017522 นางอารยี ์ศริคุิปต ์ 0.00 0.0012,000 75080 0.00

รวม 12,750 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.000.00 750.00

500.003 039289 นายดอน สุทธปิระภา 0.00 0.006,500 50093 0.00

รวม 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.000.00 500.00

1,000.004 055608 น.ส.อนุรตัน์ อตชิาตธิเนศวร 0.00 0.000 1,00069 0.00

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

1,000.005 061010 น.ส.อญัชล ีพรหมโคตร 0.00 0.0010 1,00040 0.00

รวม 1,010 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.ท่ามะนาว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 146,556.51 5,008.286,891.7221,760 180,216.510.00 3,250.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.นิคมลาํนารายณ์( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 027123 นางอภญิญา ชุม่ฤทธ ิ 0.00 0.000 1,000139 0.00

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

500.002 046817 นายมหชยั นาคะปรชีา 0.00 0.000 50089 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

6,054.843 064047 6/6ฉฉ      จ.ส.อ.กฤษณพนัธ ์ชุณหสุวรรณ 0.00 0.00 31.364,923.480 1,10032 4,923.48 0.00 4,954.84

รวม 1,100 0.00 4,923.48 0.00 31.36 6,054.840.00 6,054.84

รวมหน่วย:อบต.นิคมลาํนารายณ์    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 31.364,923.482,600 7,554.840.00 7,554.84

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ลาํนารายณ์( )

**ชาํระขนัตาํ

3,927.181 058252 3/115สม      นางสุขใจ กอ้งสนาม 15,994.67 18,839.19 1,146.721,303.2815,000 1,00017 180,023.26 0.00 37,283.86

รวม 16,000 15,994.67 1,303.28 18,839.19 1,146.72 53,283.860.00 3,927.18

รวมหน่วย:ทต.ลาํนารายณ์    ราย เป็นทงัสิน 15,994.67 18,839.19 1,146.721,303.2816,000 53,283.860.00 3,927.18

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บ้านใหม่สามคัคี( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 020846 นางเพชรา ดุนสุข 0.00 0.000 750149 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

0.002 051012 40/120สม      *น.ส.ปิตภิรณ์ จวิแพ 0.00 0.00 1,784.324,165.680 0 280,119.19 0.00 5,950.00

รวม 0 0.00 4,165.68 0.00 1,784.32 5,950.000.00 0.00

0.003 055933 22/120สม      *น.ส.เจนจริา จนัทร์คาํ 0.00 0.00 2,265.783,084.220 0 355,703.02 0.00 5,350.00

รวม 0 0.00 3,084.22 0.00 2,265.78 5,350.000.00 0.00

600.004 062993 นายเกรกิกติต ิววิะรนิทร์ 0.00 0.000 60041 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:อบต.บ้านใหม่สามคัคี    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 4,050.107,249.901,350 12,650.000.00 1,350.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เขาแหลม( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011510 2/60สม      *วา่ทรี.ท.ภกัค ์โภชกปรภิณัฑ์ 0.00 1,251.48 20.453,211.070 0 3,211.07 0.00 4,483.00

รวม 0 0.00 3,211.07 1,251.48 20.45 4,483.000.00 0.00

0.002 042763 3/120สม      *นางเพยีงใจ บุปผาสาท 0.00 79,989.47 2,543.872,206.130 0 399,359.59 0.00 84,739.47

รวม 0 0.00 2,206.13 79,989.47 2,543.87 84,739.470.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.เขาแหลม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 81,240.95 2,564.325,417.200 89,222.470.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมฯลพบุรี เขต ( )

**ชาํระขนัตาํ

600.001 060011 น.ส.ปัฐยา สมบตัวิงค์ 0.00 0.000 60064 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:สนง.เขตพนืทีการศึกษาประถมฯลพบุรี เขต     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
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่าวุ้ง( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 063562 นางชุมพร เจยีมเงนิ 0.00 0.000 2,00039 0.00

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

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

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ท่าโขลง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 033786 22/95สม      *นางมยุร ีพุม่พฤกษ์ 0.00 8,496.20 1,602.128,397.880 0 251,515.50 0.00 18,496.20

รวม 0 0.00 8,397.88 8,496.20 1,602.12 18,496.200.00 0.00

1,000.002 041872 นางอษัณีย ์พุม่เขม็ 0.00 0.000 1,000125 0.00

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

2,950.003 046819 74/118สม      จ.อ.ธรรมรตัน์ พงษพ์รหม 0.00 0.00 481.371,968.630 50098 75,570.54 0.00 2,450.00

รวม 500 0.00 1,968.63 0.00 481.37 2,950.000.00 2,950.00

500.004 046820 นางวาสนา เรอืงวลิยั 0.00 0.000 500100 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

2,000.005 046821 นางจนัทมิา เกรยีงไกรเพช็ร์ 0.00 0.000 2,000113 0.00

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

1,000.006 046822 นายจกัรพนัธ ์สาหร่ายทอง 0.00 0.000 1,000110 0.00

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

750.007 046824 น.ส.บงัอรรตัน์ จริะประสทิธ ิ 0.00 0.000 750109 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

0.008 046825 18/95สม      *นางสุธาศนิี รตันจนัทร ์ 0.00 28,879.57 1,076.752,423.250 0 169,038.75 0.00 32,379.57

รวม 0 0.00 2,423.25 28,879.57 1,076.75 32,379.570.00 0.00

1,100.009 062968 น.ส.ศริพิร บญุเลศิ 0.00 0.000 1,10043 0.00

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

800.0010 062970 น.ส.หทยันุช สุขพรอ้ม 0.00 0.000 80043 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ท่าโขลง( )

**ชาํระขนัตาํ

1,100.0011 062981 นางสุมาล ีสนิทภกัดี 0.00 0.000 1,10043 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.ท่าโขลง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 37,375.77 3,160.2412,789.768,750 62,075.770.00 11,200.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บางคู้( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 046809 น.ส.ธนาภรณ์ กวา้งนอก 0.00 0.004,000 50058 0.00

รวม 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.000.00 500.00

2,000.002 057433 น.ส.ณัฐญานัญ พงษษ์า 0.00 0.000 2,00070 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.บางคู้    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.006,500 6,500.000.00 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
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บางลี( )

**ชาํระขนัตาํ

11,600.001 041873 60/110สม      นายบุญสง่ ทพัเจรญิ 0.00 0.00 2,722.687,377.320 1,500100 427,430.82 0.00 10,100.00

รวม 1,500 0.00 7,377.32 0.00 2,722.68 11,600.000.00 11,600.00

800.002 041874 น.ส.ศริริตัน์ ทองเจรญิ 0.00 0.000 80099 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

1,500.003 041877 น.ส.วลัภา พนัธุรกัษ์ 0.00 0.000 1,500100 0.00

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

2,250.004 041879 60/117สม      นายเดชา ประกอบกจิ 0.00 0.00 439.601,010.400 80099 69,011.77 0.00 1,450.00

รวม 800 0.00 1,010.40 0.00 439.60 2,250.000.00 2,250.00

รวมหน่วย:อบต.บางล ี   ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,162.288,387.724,600 16,150.000.00 16,150.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.บางงา( )

**ชาํระขนัตาํ

7,400.001 000986 53/102สม      นายศกัดพิงศ ์ธรรมอาชวกุล 0.00 0.00 1,806.264,843.740 750151 283,564.03 0.00 6,650.00

รวม 750 0.00 4,843.74 0.00 1,806.26 7,400.000.00 7,400.00

6,800.002 048013 47/119สม      น.ส.วานิสสา จริะกุล 0.00 0.00 2,160.033,839.970 800104 339,101.32 0.00 6,000.00

รวม 800 0.00 3,839.97 0.00 2,160.03 6,800.000.00 6,800.00

6,750.003 050213 4/12ฉอ      นายราเชนทร ์สนิมนั 0.00 0.00 288.114,961.890 1,50090 45,229.54 0.00 5,250.00

5,950.0038/120สม      0.00 0.00 2,429.493,520.51 381,404.29 0.00 5,950.00

รวม 1,500 0.00 8,482.40 0.00 2,717.60 12,700.000.00 12,700.00

รวมหน่วย:ทต.บางงา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 6,683.8917,166.113,050 26,900.000.00 26,900.00

. * 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
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.โคกสลุด( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 034805 นางประดบัพร คลา้ยรกัษ์ คงแกว้ 0.00 0.000 1,000132 0.00

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

1,000.002 046823 นางดศิรนิทร ์สาหรา่ยทอง 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.โคกสลุด    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.002,000 2,000.000.00 2,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เขาสมอคอน( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 019990 นายสาทศิ นาคน้อย 0.00 0.000 500140 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.เขาสมอคอน    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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บ้านเบิก( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 055386 นายปิยะชยั คาํนวนมติร 0.00 0.000 50083 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

6,650.002 055387 5/6ฉฉ      น.ส.ชนิกา ชนุงาม 0.00 0.00 64.395,085.610 1,50082 10,108.10 0.00 5,150.00

รวม 1,500 0.00 5,085.61 0.00 64.39 6,650.000.00 6,650.00

4,500.003 060398 24/119สม      นายธวชัชยั อยูส่บาย 0.00 0.00 1,356.831,643.170 1,50061 213,008.08 0.00 3,000.00

รวม 1,500 0.00 1,643.17 0.00 1,356.83 4,500.000.00 4,500.00

4,700.004 061867 7/119สม      น.ส.ขนิษฐา รุง่ฟ้า 0.00 0.00 1,796.391,803.610 1,10052 282,014.42 0.00 3,600.00

5,284.875/12ฉอ      0.00 0.00 450.634,869.11 59,796.31 0.00 5,284.87

รวม 1,100 0.00 6,672.72 0.00 2,247.02 9,984.870.00 9,984.87

รวมหน่วย:อบต.บ้านเบิก    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,668.2413,401.504,600 21,634.870.00 21,634.87

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.มุจลินท(์ )

**ชาํระขนัตาํ

3,000.001 011514 น.ส.ศริทิพิย ์นิยมศลิป์ 0.00 0.000 3,000152 0.00

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

800.002 011515 น.ส.วราภรณ์ สงัวรปทานสกุล 0.00 0.000 800156 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

13,400.003 011516 15/120สม      น.ส.เพญ็ศร ีคาํฉิม 0.00 0.00 5,752.806,147.200 1,500157 903,128.20 0.00 11,900.00

รวม 1,500 0.00 6,147.20 0.00 5,752.80 13,400.000.00 13,400.00

5,500.004 039291 36/120สม      น.ส.ปัญญารตัน์ คณะฤทธ ิ 0.00 0.00 1,797.452,602.550 1,100124 282,179.76 0.00 4,400.00

รวม 1,100 0.00 2,602.55 0.00 1,797.45 5,500.000.00 5,500.00

10,650.005 039292 16/72สม      น.ส.สุนิษา ทองม ี 0.00 0.00 2,638.866,011.140 2,000130 414,271.93 0.00 8,650.00

รวม 2,000 0.00 6,011.14 0.00 2,638.86 10,650.000.00 10,650.00

1,100.006 059796 น.ส.ปัณณกาญจน์ ทองมี 0.00 0.000 1,10061 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.มุจลินท์    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 10,189.1114,760.899,500 34,450.000.00 34,450.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ไผ่ใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

800.001 018519 นายกติตริฐั สนทมิ 0.00 0.000 800150 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

0.002 059282 35/115สม      *นางแสงสุรยี ์กลนิอาํพนัธ์ 0.00 0.00 350.36749.640 0 55,003.42 0.00 1,100.00

รวม 0 0.00 749.64 0.00 350.36 1,100.000.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ไผ่ใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 350.36749.64800 1,900.000.00 800.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บ้านทราย( )

**ชาํระขนัตาํ

1,500.001 017512 น.ส.ญาดา ชุม่เงนิ 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

4,577.822 017513 12/119สม      น.ส.กมลรตัน์ รกันาค 14,808.36 0.00 1,495.192,104.8112,750 75032 234,728.51 0.00 18,408.36

รวม 13,500 14,808.36 2,104.81 0.00 1,495.19 31,908.360.00 4,577.82

0.003 041850 9/96สม      *นายณัฐวุฒ ิใจตรงกลา้ 0.00 14,479.78 1,128.742,071.260 0 177,200.00 0.00 17,679.78

รวม 0 0.00 2,071.26 14,479.78 1,128.74 17,679.780.00 0.00

2,000.004 045394 24/119สม      นางอาภรณ์ พางาม 0.00 0.00 546.56653.440 800117 85,803.92 0.00 1,200.00

รวม 800 0.00 653.44 0.00 546.56 2,000.000.00 2,000.00

500.005 049939 นายศุภศษิฎ์ ดปีู่ 0.00 0.000 500103 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.006 056108 นางนันทนา สุขสองหอ้ง 0.00 0.000 50075 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

3,500.007 062142 24/119สม      นางจนิตนา เจยีมงาม 0.00 0.00 1,093.121,306.880 1,10051 171,607.84 0.00 2,400.00

รวม 1,100 0.00 1,306.88 0.00 1,093.12 3,500.000.00 3,500.00

6,401.388 064812 8/12ฉอ      นางขนิษฐา พลิาวงษ์ 0.00 0.00 441.004,911.760 1,10021 54,869.43 0.00 5,301.38

รวม 1,100 0.00 4,911.76 0.00 441.00 6,401.380.00 6,401.38

รวมหน่วย:อบต.บ้านทราย    ราย เป็นทงัสิน 14,808.36 14,479.78 4,704.6111,048.1519,000 63,989.520.00 18,979.20

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บ้านกล้วย( )

**ชาํระขนัตาํ

600.001 062924 น.ส.สริสิุดา ประคองพวก 0.00 0.000 60044 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บ้านชี( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 027124 29/83สม      *นายชวลติ สุมะล ิ 0.00 0.00 184.68919.320 0 28,993.24 0.00 1,104.00

รวม 0 0.00 919.32 0.00 184.68 1,104.000.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.บ้านชี    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 184.68919.320 1,104.000.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.พคุา( )

**ชาํระขนัตาํ

1,500.001 017516 นายวกิฤษ ทองนาค 0.00 0.000 1,500143 0.00

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

2,000.002 065064 น.ส.อุบล เงนิสเีหม 0.00 0.000 2,00019 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.พคุา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.003,500 3,500.000.00 3,500.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หินปัก( )

**ชาํระขนัตาํ

2,600.001 012580 น.ส.แสงเดอืน แกว้หนิลาย 0.00 0.000 2,600156 0.00

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

1,000.002 029388 น.ส.กรรณิการ ์จาํปาดวง 0.00 0.000 1,000139 0.00

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

600.003 064956 นางฤทยัรตัน์ เจรญิ 0.00 0.000 60020 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

600.004 065008 น.ส.รตันา  พหลโสภา 0.00 0.000 60018 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

2,000.005 065691 น.ส.ปณิชา ออ่นละมยั 0.00 0.000 2,00010 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.หินปัก    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.006,800 6,800.000.00 6,800.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองทรายขาว( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 017988 นายสุมติร บุตรศร ี 0.00 0.000 1,000141 0.00

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

5,750.002 022743 11/120สค      น.ส.อญัชล ีชยัครีี 0.00 0.00 2,495.582,454.420 800109 391,779.63 0.00 4,950.00

รวม 800 0.00 2,454.42 0.00 2,495.58 5,750.000.00 5,750.00

5,350.003 050677 12/177สค      นางสริจิติ สุขปัญญา 0.00 0.00 2,755.181,494.820 1,10075 432,533.84 0.00 4,250.00

รวม 1,100 0.00 1,494.82 0.00 2,755.18 5,350.000.00 5,350.00

0.004 055550 1/119สค      *วา่ทรี.ต.เลศิชาย ตุม้เทยีง 0.00 6,016.06 2,027.152,172.850 0 318,240.85 0.00 10,216.06

รวม 0 0.00 2,172.85 6,016.06 2,027.15 10,216.060.00 0.00

800.005 063806 นายชุมพล แซ่โคว้ 0.00 0.000 80035 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.หนองทรายขาว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 6,016.06 7,277.916,122.093,700 23,116.060.00 12,900.00

. * 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
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.บางกะพีดงพลบั( )

**ชาํระขนัตาํ

8,500.001 033733 49/119สม      นางพรหมพกัตร ์พวัพนัธ ์ 0.00 0.00 2,872.095,127.910 500134 450,887.30 0.00 8,000.00

รวม 500 0.00 5,127.91 0.00 2,872.09 8,500.000.00 8,500.00

0.002 049876 3/12ฉฉ      *น.ส.ชญาณ์พมิพ ์ศรแีจม่ใส 0.00 1,011.88 129.622,520.380 0 20,349.42 0.00 3,661.88

รวม 0 0.00 2,520.38 1,011.88 129.62 3,661.880.00 0.00

7,300.003 050135 12/85สค      นางชนิดา อนิจาํปา 0.00 0.00 2,167.863,632.140 1,50069 340,330.71 0.00 5,800.00

รวม 1,500 0.00 3,632.14 0.00 2,167.86 7,300.000.00 7,300.00

รวมหน่วย:อบต.บางกะพดีงพลบั    ราย เป็นทงัสิน 0.00 1,011.88 5,169.5711,280.432,000 19,461.880.00 15,800.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองเต่า( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011513 2/60สม      *นายชยัรตัน์ คงเจรญิ 0.00 55,073.79 582.6012,817.400 0 91,461.23 0.00 68,473.79

รวม 0 0.00 12,817.40 55,073.79 582.60 68,473.790.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.หนองเต่า    ราย เป็นทงัสิน 0.00 55,073.79 582.6012,817.400 68,473.790.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โพนทอง( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 017987 นางเดอืนเพญ็ แดงดมีาก 0.00 0.000 500149 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

1,000.002 050136 นายปราโมทย ์ไตรรตันคุม้ 0.00 0.000 1,00096 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.โพนทอง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,500 1,500.000.00 1,500.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ดอนดึง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011512 10/119สม      *นางนิยม นานําเชยีว 0.00 28,817.80 1,619.861,980.140 0 254,299.88 0.00 32,417.80

รวม 0 0.00 1,980.14 28,817.80 1,619.86 32,417.800.00 0.00

0.002 044801 10/87สม      *วา่ทรี.ต.วรีะศกัด ิจกัรแกว้ 0.00 3,010.00 170.901,329.100 0 26,828.80 0.00 4,510.00

รวม 0 0.00 1,329.10 3,010.00 170.90 4,510.000.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ดอนดึง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 31,827.80 1,790.763,309.240 36,927.800.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ชอนม่วง( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 019512 นายวรวุฒ ิสนิธุชยั 0.00 0.008,070 50068 0.00

รวม 8,570 0.00 0.00 0.00 0.00 8,570.000.00 500.00

2,600.002 027122 น.ส.กานต์พชิชา ปานถม 0.00 0.0015,600 2,600128 0.00

รวม 18,200 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.000.00 2,600.00

0.003 030341 19/83สม      *นายศุภากร วงษท์น 0.00 62,340.49 1,265.693,384.310 0 198,699.54 0.00 66,990.49

รวม 0 0.00 3,384.31 62,340.49 1,265.69 66,990.490.00 0.00

500.004 039296 นางนัยนา มลูเชอื 0.00 0.00500 50083 0.00

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

0.005 045815 4/120สค      *น.ส.สุรญัญา แพรเมอืง 0.00 81,736.42 2,389.732,160.270 0 375,161.85 0.00 86,286.42

รวม 0 0.00 2,160.27 81,736.42 2,389.73 86,286.420.00 0.00

3,500.006 045816 43/120สม      นายสรธญั การะนนท์ 0.00 0.00 732.012,267.997,010 50049 114,918.47 0.00 3,000.00

รวม 7,510 0.00 2,267.99 0.00 732.01 10,510.000.00 3,500.00

0.007 045817 3/119สค      *น.ส.ณภสัสรณ์ คาํสด 0.00 74,790.97 1,958.991,741.010 0 307,540.98 0.00 78,490.97

รวม 0 0.00 1,741.01 74,790.97 1,958.99 78,490.970.00 0.00

2,000.008 048011 น.ส.ณัฐณิชาช ์มโหฬาร 0.00 0.000 2,00088 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ชอนม่วง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 218,867.88 6,346.429,553.5837,280 272,047.880.00 9,100.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองกระเบียน( )

**ชาํระขนัตาํ

10,600.001 033731 54/120สม      นายสามารถ ศรทีรง 0.00 0.00 3,273.216,226.790 1,100134 513,859.42 0.00 9,500.00

รวม 1,100 0.00 6,226.79 0.00 3,273.21 10,600.000.00 10,600.00

0.002 046060 13/115สค      *น.ส.พชัร ีพนัธุมติร 0.00 3,045.73 2,037.152,512.850 0 319,809.92 0.00 7,595.73

รวม 0 0.00 2,512.85 3,045.73 2,037.15 7,595.730.00 0.00

800.003 065007 ส.อ.พงษฉ์ัตร  ศรทีรง 0.00 0.000 80020 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.หนองกระเบียน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 3,045.73 5,310.368,739.641,900 18,995.730.00 11,400.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.สายห้วยแก้ว( )

**ชาํระขนัตาํ

9,150.001 054159 56/120สม      นายมงคล คาํวงศ์ 0.00 0.00 2,414.564,735.440 2,00089 379,060.20 0.00 7,150.00

รวม 2,000 0.00 4,735.44 0.00 2,414.56 9,150.000.00 9,150.00

รวมหน่วย:อบต.สายห้วยแก้ว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,414.564,735.442,000 9,150.000.00 9,150.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.มหาสอน( )

**ชาํระขนัตาํ

11,000.001 017525 64/120สม      นายมณฑล เมอืงแกว้ 0.00 0.00 2,223.097,276.912,420 1,50069 349,001.11 0.00 9,500.00

6,250.008/10ฉอ      0.00 0.00 376.275,873.73 59,070.55 0.00 6,250.00

รวม 3,920 0.00 13,150.64 0.00 2,599.36 19,670.000.00 17,250.00

0.002 033732 59/84สม      *น.ส.สริรีศัม ิสมญัญากนกเงนิ 0.00 44,768.40 860.401,723.600 0 135,072.78 0.00 47,352.40

รวม 0 0.00 1,723.60 44,768.40 860.40 47,352.400.00 0.00

0.003 039297 14/96สค      *นายอคัรเดช พุม่บา้นเซ่า 0.00 95,283.74 1,975.738,024.270 0 310,168.10 0.00 105,283.74

รวม 0 0.00 8,024.27 95,283.74 1,975.73 105,283.740.00 0.00

1,100.004 053951 นางมยุรา ศรศรี 0.00 0.000 1,10084 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.มหาสอน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 140,052.14 5,435.4922,898.515,020 173,406.140.00 18,350.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เชียงงา( )

**ชาํระขนัตาํ

1,500.001 007701 น.ส.วไิลลกัษณ์ หนุนทรพัย ์ 0.00 0.000 1,500153 0.00

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

6,000.002 007703 12/179สค      น.ส.ฐติริตัน์ ศรจีนัทรด์ ี 0.00 0.00 3,234.581,665.420 1,100117 507,793.62 0.00 4,900.00

รวม 1,100 0.00 1,665.42 0.00 3,234.58 6,000.000.00 6,000.00

800.003 017526 น.ส.บรรจบ ฉลาดคดิ 0.00 0.000 800152 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

2,000.004 017527 น.ส.พลูทรพัย ์หนองเกวยีนหกั 0.00 0.000 2,000136 0.00

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

5,850.005 017528 71/120สม      น.ส.ปวณีารตัน์ ลมยัพนัธ ์ 0.00 0.00 982.783,767.220 1,100146 154,285.41 0.00 4,750.00

รวม 1,100 0.00 3,767.22 0.00 982.78 5,850.000.00 5,850.00

4,300.006 063604 10/12ฉอ      น.ส.สุพชิญนันท ์หนองเกวยีนหกั 0.00 0.00 250.163,249.840 80036 39,272.63 0.00 3,500.00

รวม 800 0.00 3,249.84 0.00 250.16 4,300.000.00 4,300.00

1,100.007 065738 นางศริประภา นามพงศ์ 0.00 0.000 1,1009 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.เชียงงา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 4,467.528,682.488,400 21,550.000.00 21,550.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.สนามแจง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011467 4/119สม      *น.ส.เสาวณีย ์เกษร 0.00 0.00 1,735.348,264.660 0 272,429.84 0.00 10,000.00

รวม 0 0.00 8,264.66 0.00 1,735.34 10,000.000.00 0.00

0.002 011468 34/120สม      *นางทวรีตัน์ วงัทอง 0.00 15,844.66 1,290.312,409.690 0 202,564.41 0.00 19,544.66

รวม 0 0.00 2,409.69 15,844.66 1,290.31 19,544.660.00 0.00

0.003 011469 19/120สม      *นางมาลยั ธงภกัด ิ 0.00 1,149.94 1,172.102,427.900 0 184,006.51 0.00 4,749.94

รวม 0 0.00 2,427.90 1,149.94 1,172.10 4,749.940.00 0.00

1,500.004 012571 น.ส.จารุวรรณ คลา้ยนิม 0.00 0.000 1,500137 0.00

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

6,450.005 012572 71/120สม      นางจรินันท ์สายสุวรรณ์ 0.00 0.00 1,237.444,712.560 500151 194,265.15 0.00 5,950.00

รวม 500 0.00 4,712.56 0.00 1,237.44 6,450.000.00 6,450.00

0.006 020862 8/120สม      *นายชาตร ีวรจนิดา 0.00 92,308.18 2,249.612,250.390 0 353,164.57 0.00 96,808.18

รวม 0 0.00 2,250.39 92,308.18 2,249.61 96,808.180.00 0.00

0.007 030340 9/96สม      *นายกฤษณ์ธชิยั หว้ยจนัทร์ 0.00 116,827.41 2,752.793,847.210 0 432,158.89 0.00 123,427.41

รวม 0 0.00 3,847.21 116,827.41 2,752.79 123,427.410.00 0.00

500.008 052055 น.ส.รฐันาร ีชยัหาสี 0.00 0.000 50084 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.สนามแจง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 226,130.19 10,437.5923,912.412,500 262,980.190.00 8,450.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่าหลวง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 061034 9/119สม      *น.ส.นภสร โลกวจิติร 0.00 1,943.61 1,004.201,395.800 0 157,647.95 0.00 4,343.61

รวม 0 0.00 1,395.80 1,943.61 1,004.20 4,343.610.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ท่าหลวง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 1,943.61 1,004.201,395.800 4,343.610.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ท่าหลวง( )

**ชาํระขนัตาํ

1,800.001 041883 13/61สห      น.ส.รตันตกิาล รองแหยม 0.00 0.00 264.38735.620 800125 41,504.75 0.00 1,000.00

รวม 800 0.00 735.62 0.00 264.38 1,800.000.00 1,800.00

500.002 052076 วา่ทรี.ต.เกยีรตศิกัด ิใจดี 0.00 0.000 50091 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

0.003 052756 26/120สม      *วา่ทรี.ต.โชคชยั ปานทอง 0.00 0.00 2,497.484,652.520 0 392,077.87 0.00 7,150.00

รวม 0 0.00 4,652.52 0.00 2,497.48 7,150.000.00 0.00

10,400.004 052757 68/73สม      นายวนิัย ปานทอง 0.00 0.00 299.788,100.220 2,00090 47,061.46 0.00 8,400.00

รวม 2,000 0.00 8,100.22 0.00 299.78 10,400.000.00 10,400.00

500.005 053413 นางศริริตัน์ ใจดี 0.00 0.000 50089 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

2,000.006 058821 น.ส.ดวงรตัน์ ศรชียัวาลย์ 0.00 0.000 2,00065 0.00

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

1,500.007 065828 นางยุพา ฤทธบุิตร 0.00 0.000 1,5007 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ท่าหลวง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,061.6413,488.367,300 23,850.000.00 16,700.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.แก่งผกักดู( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 052759 นายอคัรพล ต่อตดิ 0.00 0.000 1,00091 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.แก่งผกักดู    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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ซบัจาํปา( )

**ชาํระขนัตาํ

6,450.001 017523 56/120สม      น.ส.พมิพภ์ทัรา ปารม์วงศ ์ 0.00 0.00 1,956.743,993.260 500147 307,186.79 0.00 5,950.00

รวม 500 0.00 3,993.26 0.00 1,956.74 6,450.000.00 6,450.00

รวมหน่วย:อบต.ซบัจาํปา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,956.743,993.26500 6,450.000.00 6,450.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองผกัแว่น( )

**ชาํระขนัตาํ

10,950.001 046827 36/120สม      นางสกุนา มอญพนัธุ์ 0.00 0.00 3,422.094,927.910 2,600112 537,230.66 0.00 8,350.00

5,250.005/12ฉอ      0.00 0.00 257.714,992.29 40,457.18 0.00 5,250.00

รวม 2,600 0.00 9,920.20 0.00 3,679.80 16,200.000.00 16,200.00

2,000.002 048009 นางศริลิกัษณ์ บรรจง 0.00 0.000 2,000109 0.00

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

1,500.003 055672 นางธนัญชญา ตองออ่น 0.00 0.000 1,50083 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.หนองผกัแว่น    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,679.809,920.206,100 19,700.000.00 19,700.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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



Object: gos_kep_month_keeping(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.สระโบสถ(์ )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 062969 5/12ฉฉ      *น.ส.รชันีวรรณ สุขลกัษณ์ 0.00 269.46 34.521,715.480 0 5,418.65 0.00 2,019.46

รวม 0 0.00 1,715.48 269.46 34.52 2,019.460.00 0.00

รวมหน่วย:ทต.สระโบสถ ์   ราย เป็นทงัสิน 0.00 269.46 34.521,715.480 2,019.460.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.มหาโพธิ( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 018616 39/72สม      *นายสมหวงั มลูโพธทิอง 0.00 6,681.30 855.876,944.130 0 134,362.41 0.00 14,481.30

รวม 0 0.00 6,944.13 6,681.30 855.87 14,481.300.00 0.00

1,100.002 056783 น.ส.วมิลรตัน์ โสภา 0.00 0.004,400 1,10065 0.00

รวม 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.000.00 1,100.00

รวมหน่วย:อบต.มหาโพธิ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 6,681.30 855.876,944.135,500 19,981.300.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ทุ่งท่าช้าง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 029430 46/120สม      *น.ส.จริาภรณ์ ทองดี 0.00 0.00 1,298.663,351.340 0 203,875.40 0.00 4,650.00

รวม 0 0.00 3,351.34 0.00 1,298.66 4,650.000.00 0.00

2,000.002 034504 น.ส.ลําภู ใจตรงดี 0.00 0.000 2,000134 0.00

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

0.003 051660 18/96สม      *นายณฤพน พรมมานอก 0.00 0.00 1,807.953,792.050 0 283,829.02 0.00 5,600.00

รวม 0 0.00 3,792.05 0.00 1,807.95 5,600.000.00 0.00

800.004 059635 นางกนกพร เสรฐิศรี 0.00 0.002,400 80054 0.00

รวม 3,200 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.ทุ่งท่าช้าง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,106.617,143.395,200 15,450.000.00 2,800.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โคกเจริญ( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 027125 นางอญัญาดา ประสพศร ี 0.00 0.000 750128 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

2,000.002 027142 นายอภชิยั ยงิอรุณธรรม 0.00 0.007,500 2,000123 0.00

รวม 9,500 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.000.00 2,000.00

รวมหน่วย:อบต.โคกเจริญ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.0010,250 10,250.000.00 2,750.00

. * 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองมะค่า( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 023570 12/96สค      *นายภมรเทพ สาล ี 0.00 110,735.10 1,598.018,401.990 0 250,870.91 0.00 120,735.10

รวม 0 0.00 8,401.99 110,735.10 1,598.01 120,735.100.00 0.00

0.002 055335 26/119สม      *นางวรทัยา จนิดารกัษ์ 0.00 0.00 1,663.593,836.410 0 261,165.25 0.00 5,500.00

รวม 0 0.00 3,836.41 0.00 1,663.59 5,500.000.00 0.00

5,250.003 058212 48/120สม      นางนันทวรรณ ทบัลอย 0.00 0.00 1,765.772,984.230 50068 277,206.76 0.00 4,750.00

รวม 500 0.00 2,984.23 0.00 1,765.77 5,250.000.00 5,250.00

รวมหน่วย:อบต.หนองมะค่า    ราย เป็นทงัสิน 0.00 110,735.10 5,027.3715,222.63500 131,485.100.00 5,250.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.โคกแสมสาร( )

**ชาํระขนัตาํ

6,950.001 039294 68/120สม      นางณิรชัญา วริโิยฬาร 0.00 0.00 1,095.474,854.530 1,00080 171,977.63 0.00 5,950.00

รวม 1,000 0.00 4,854.53 0.00 1,095.47 6,950.000.00 6,950.00

รวมหน่วย:อบต.โคกแสมสาร    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,095.474,854.531,000 6,950.000.00 6,950.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ถนนใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

5,000.001 052058 80/96สม      นายมนตร ีพกัอาจ 0.00 0.00 187.274,012.730 80091 29,398.86 0.00 4,200.00

รวม 800 0.00 4,012.73 0.00 187.27 5,000.000.00 5,000.00

1,000.002 061560 น.ส.วชริาภรณ์ กลบัทวี 0.00 0.000 1,00052 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.ถนนใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 187.274,012.731,800 6,000.000.00 6,000.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.ท่าศาลา( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 011477 131/72สม      *นายอรรถวุฒ ิเพชรบาํรุง 0.00 15,427.65 240.579,759.430 0 37,767.60 0.00 25,427.65

รวม 0 0.00 9,759.43 15,427.65 240.57 25,427.650.00 0.00

รวมหน่วย:ทต.ท่าศาลา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 15,427.65 240.579,759.430 25,427.650.00 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(4,377 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.ลาํสนธิ( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 059011 33/119สม      *นายณัฐรกรณ์ จติตรง 0.00 1,463.07 187.421,012.580 0 29,422.45 0.00 2,663.07

รวม 0 0.00 1,012.58 1,463.07 187.42 2,663.070.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ลาํสนธิ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 1,463.07 187.421,012.580 2,663.070.00 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองรี( )

**ชาํระขนัตาํ

2,350.001 017347 5/24สห      นางจุฑามาศ จเูกลยีง 0.00 0.00 161.891,188.110 1,000148 25,414.69 0.00 1,350.00

รวม 1,000 0.00 1,188.11 0.00 161.89 2,350.000.00 2,350.00

2,050.002 025185 33/57สห      นายสาโรจน์ จเูกลยีง 0.00 0.00 154.54895.460 1,000133 24,260.84 0.00 1,050.00

รวม 1,000 0.00 895.46 0.00 154.54 2,050.000.00 2,050.00

1,100.003 064298 น.ส.วรยา ทองนุกูล 0.00 0.000 1,10029 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.หนองรี    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 316.432,083.573,100 5,500.000.00 5,500.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.เขาน้อย( )

**ชาํระขนัตาํ

4,500.001 044804 13/120สค      น.ส.ดาว แสงไกร 0.00 0.00 1,818.101,881.900 80086 285,422.64 0.00 3,700.00

รวม 800 0.00 1,881.90 0.00 1,818.10 4,500.000.00 4,500.00

2,000.002 051837 นายวศิาล  จนัทรศาล 0.00 0.000 2,00094 0.00

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

3,200.003 051838 54/119สม      นายเกรยีงศกัด ิพลฉิมพนัธุ์ 0.00 0.00 808.291,591.710 80092 126,892.96 0.00 2,400.00

รวม 800 0.00 1,591.71 0.00 808.29 3,200.000.00 3,200.00

3,200.004 051839 31/117สม      น.ส.รภสัสา อานันทธ์นา 0.00 0.00 596.661,103.340 1,50094 93,669.06 0.00 1,700.00

รวม 1,500 0.00 1,103.34 0.00 596.66 3,200.000.00 3,200.00

500.005 052583 นายเอกชน วนัจนัทร์ 0.00 0.000 50089 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

5,300.006 052826 32/119สม      น.ส.จรีนันท ์กําพุฒกลาง 0.00 0.00 1,674.962,525.040 1,10090 262,949.98 0.00 4,200.00

รวม 1,100 0.00 2,525.04 0.00 1,674.96 5,300.000.00 5,300.00

1,500.007 065037 น.ส.ฐติากร หนิสงูเนิน 0.00 0.000 1,50020 0.00

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

800.008 065065 นางกฤตญิา คุณธรรม 0.00 0.000 80019 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

500.009 801003 น.ส.ตรทีพิยนิภา แรป้่อง 0.00 0.000 50014 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.เขาน้อย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 4,898.017,101.999,500 21,500.000.00 21,500.00

. * 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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : อบต.หนองม่วง( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 058598 นายจริายุ กลมกล่อม 0.00 0.000 50068 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.หนองม่วง    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 สิงหาคม ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ลพบุรี หน่วยงาน : ทต.หนองม่วง( )

**ชาํระขนัตาํ

1,700.001 043571 51/119สม      นายนิคม ทองด ี 0.00 0.00 417.84782.160 500117 65,597.09 0.00 1,200.00

รวม 500 0.00 782.16 0.00 417.84 1,700.000.00 1,700.00

รวมหน่วย:ทต.หนองมว่ง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 417.84782.16500 1,700.000.00 1,700.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

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

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

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

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

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


