
จงัหวดั หน่วย รหสัสมาชิก ประเภท เหตุผลทีไม่ผ่าน

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 59201 สม สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% (16,000)

ขอนแก่น อบต.วงัหินลาด 9156 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลด

วงเงินแลว้ยงัไม่พอ,ฝากใหผู้ค้าํแจง้ อยู ่อบต.เดียวกนั ส่งกูพ้ร้อมกนั 20-3-61

จนัทบุรี อบต.บางชนั 16606 สม สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% (40,000)

ฉะเชิงเทรา อบต.พนมสารคาม 48059 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,โทร

หาสมาชิกไม่รับสาย 22-3-61

ชลบุรี ทต.หนองซาํซาก 57030 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัคาํนวณสิทธิกูไ้ม่ได)้,หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 บาทตามฐานเงินเดือน,ผูกู้ไ้ม่

รับรองสาํเนาทะเบียนหยา่,ผูค้าํไม่รับรองสาํเนาบตัรขา้ราชการ,คู่สมรสของผูค้าํ

ไม่รับรองสาํเนาทะเบียนบา้น,ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย, โทรเขา้สาํนกังานแจง้

วา่ไม่อยู ่27/03/61

เชียงราย อบต.ปอ 6856 สม

 #1).อนื ๆ[หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์

กาํหนด ลดวงเงินแลว้ยงัไม่พอ] #2).อนื ๆ[เอกสารไม่สมบูรณ์ หา้มนาํผูค้าํมา

เป็นพยาน]

เอกสารยืนกู้เงินสามญัเอกสารไม่สมบูรณ์

ลงรับเอกสารตงัแต่วันท ี16 มนีาคม 2561 ถึง 15 เมษายน 2561
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เชียงใหม่ ทต.สาํราญราษฎร์ 65133 สม

 #1).อนื ๆ[แบบฟร์อมเก่าไม่ใชแ้ลว้ ใหเ้ขา้เวบ็ไซดโ์หลดแบบฟร์อมใหม่ กรอก

ขอ้มูลใหส้มบูรณ์] #2).อนื ๆ[ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร] #3).อนื ๆ[สมาชิกชาํระค่า

หุน้ยงัไม่ถึงปี อีก 2 เดือนมีสิทธิกู]้ #4).อนื ๆ[แจง้สมาชิกทราบแลว้ 20-3-61]

ตรัง อบต.นาโต๊ะหมิง 47370 สม
 #1).อนื ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด 

(5,000)]

ตรัง อบต.โพรงจระเข้ 58520 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณฑก์าํหนด ลดวงเงิน

แลว้ยงัไม่พอ,เอกสารไม่สมบูรณ์

ตรัง อบต.หนองตรุด 22132 สม

หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํทงั 2 รา ย ไม่ระบุชือผูกู้,้ หนงัสือคาํประกนั + 

หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน ของผูค้าํทงั 2 ราย, ผูค้าํหา้มเซ็นเป็น

พยาน,จนท.ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย 23/03/61 , 26/03/61

ตาก อบต.ท่าสายลวด 12469 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัไม่สามารถคาํนวณสิทธิกูไ้ด)้,เอกสารไม่สมบูรณ์

ตาก อบต.ประดาง 25958 สม

แกไ้ขเปลยีนแปลงแบบฟอร์มเป็นกูส้ามญัใชบุ้คคลคาํประกนั,หนงัสือ

เปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,100 บาท

ตามฐานเงินเดือน

นครพนม อบต.ขามเฒ่า 47280 สห
กูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัยงัไม่ได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูกใหอ้อก

เนืองจากคา้งหนี
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นครราชสีมา อบต.จระเขหิ้น 62339 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้ม้ีคู่สมรสแลว้ไม่ตอ้งรับรองไม่มีคู่สมรส,หนงัสือ

เปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,500 บาท

ตามฐานเงินเดือน,จนท.ติดต่อสมาชิกไม่ได ้03/04/61 เวลา 16.00 น.

นครราชสีมา อบต.จนัอดั 39942 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

นครราชสีมา อบต.ตะเคียน 28996 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

นครราชสีมา อบต.ระเริง 25291 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด (4,500),จนท.พยายาม

ลดวงเงินใหแ้ลว้ ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

นครศรีธรรมราช อบต.วงัอ่าง 62127 สม

หนงัสือบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 150,000 (ถา้รับขอบนัทึก

ปรับลดวงเงิน),ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูกู้ ้และผูค้าํประกนัทงั 2 ราย,

หนงัสือคาํประกนัคุณทรงเกียรติไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,ขาดสาํเนาบตัร

ประชาชน + ทะเบียนบา้น + ทะเบียนสมรส ของคู่สมรสผูค้าํคุณสุทธิศา , คุณ

ทรงเกียรติ

นนทบุรี ทม.พิมลราช 30230 สม

หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเปลียนเป็นเดือนละ 1,500 บาท

ตามฐานเงินเดือน,ขอสลิปเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้าํ 3 เดือนล่าสุด (ให ้ผอ.กอง

คลงั รับรองสาํเนา)

นราธิวาส อบต.สาวอ 43540 สม
มีประวติัคา้งสินเชือธนาคาร (รักษาประวติัการชาํระสินเชือต่อเนืองอยา่งนอ้ย 6 

เดือน),เอกสารไม่สมบูรณ์
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น่าน อบต.นาซาว 61500 สม  #1).อนื ๆ[หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด]

น่าน อบต.นาํพาง 474 สม

 #1).อนื ๆ[หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินทีเสนอพิจารณาได ้550,000 บาท ถา้

สมาชิกตอ้งการยอดนีใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง] #2).อนื ๆ

[หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 1,500 บาทตามฐาน

เงินเดือน] #3).อนื ๆ[สาํเนาทะเบียนบา้นของคุณอรุณและของคู่สมรส ไม่ได้

เซ็นรับรองสาํเนา.ทะเบียนสมรสของคุณอรุณ หา้มใชน้าํยาลบคาํผิด,โทรแจง้

สมาชิกไม่รับสาย 17-4-61

น่าน อบต.พระธาตุ 313 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

บุรีรัมย์ อบต.กู่สวนแตง 47581 สม

หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 2,600 บาทตามฐาน

เงินเดือน,แกไ้ขเอกสารใหม่หมด หา้มนาํผูค้าํมาเป็นพยาน,เปลียนผูค้าํรายใหม่

เนืองจากนายมนูญ ชาํระค่าหุน้ได ้6 งวด,แจง้ผูกู้ท้ราบแลว้ 28-3-61

บุรีรัมย์ อบต.บา้นยาง 42467 สม

หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 2,600 บาทตาม

ฐานเงินเดือน,แกไ้ขเอกสารทงัหมดหา้มผูกู้+้ผูค้าํหา้มเป็นพยาน,เปลียนผูค้าํราย

ใหม่เนืองจากนายมนูญชาํระค่าหุน้ยงัไม่ถึง 1 ปี,แจง้ผา่นคุณสากลแลว้ (ผูค้าํ) 

28-3-61

บุรีรัมย์ อบต.ศรีสวา่ง 65151 สม มีประวติัคา้งสินเชือธนาคาร
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บุรีรัมย์ อบต.สวายจีก 60668 สม
ทาํประวติัชาํระต่อเนืองใหค้รบ 12 งวดติดต่อกนั (ส.ค.61 ยนืใหม่),ผูค้าํประกนั

 รหสั 56906 คา้งชาํระ

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.คลองวาฬ 63586 สม
 หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลด

วงเงินแลว้ยงัไม่พอ

ปราจีนบุรี อบต.แก่งดินสอ 61734 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (3,500),จนท.

พยายามลดวงเงินใหแ้ลว้ ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

ปราจีนบุรี อบต.นาดี 60642 สม
ชาํระสัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25%  ขาด 6,025 บาท ไม่รวมเรียกเก็บประจาํเดือน,

แจง้สมาชิกทราบแลว้ 23-3-61

ปัตตานี อบต.ตาแกะ 38668 สห
ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกที

ถูกใหอ้อกและมีหนีคา้งอยู่

ปัตตานี อบต.ยาบี 61784 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนืองอีก 3 เดือน (ใหย้นืเอกสารใหม่)

พะเยา อบต.นาํแวน 3121 สห
ไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากมีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํ

ประกนัอยู ่(เป็นเเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)

พงังา อบต.แม่นางขาว 57823 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (4,000) จนท.

พยายามลดวงเงินใหแ้ลว้ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

พทัลุง ทต.ปรางหมู่ 62455 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงิน

แลว้ยงัไม่พอ
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พทัลุง อบต.เขาชยัสน 61357 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได,้

เอกสารไม่สมบูรณ์

พิจิตร อบต.หว้ยร่วม 698 สม
หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 2,600 

บาทตามฐานเงินเดือน

เพชรบูรณ์ ทต.แคมป์สน 52509 สม

หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 

บาทตามฐานเงินเดือน,หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํทงั 2 ราย 

(สาํหรับผูค้าํ)

แพร่ อบต.หวัฝาย 58435 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัคาํนวณสิทธิกูไ้ม่ได)้,หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการ

หกัเงินของผูค้าํสมสิทธิ (ทีส่งมาเป็นสาํเนา),หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 3,300 บาทตามฐานเงินเดือน

ยะลา ทต.ท่าสาป 65091 สม เปลียนผูค้าํประกนั รหสั 65091 คา้งชาํระ

ยะลา อบต.กาลูปัง 54686 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด

ร้อยเอด็ อบต.สวนจิก 13453 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั + หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน + หนงัสือ

ยนิยอมใหติ้ดตามทวงหนี ผูค้าํประกนัหา้มเป็นพยาน,หนงัสือคาํประกนั + 

หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน ของคุณวจิิตรา , ปารณีย ์ผูกู้แ้ละผูค้าํหา้ม

เป็นพยาน,สาํเนาบตัรประชาชน คุณวจิิตรา หมดอาย,ุสาํเนาบตัรขา้ราชการ คุณ

ปารณีย ์หมดอายุ
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ร้อยเอด็ อบต.สามขา 34342 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (ตอ้งเหลือ 

6,000 บาทอยา่งตาํ),ใหผู้กู้รั้กษาประวติัการชาํระต่อเนืองอยา่งนอ้ย 1 ปี

ร้อยเอด็ อบต.หนองทพัไทย 51664 สห
ไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีถูก

ใหอ้อกเนืองจากคา้งชาํระ

ระยอง อบต.นิคมพฒันา 23620 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

ระยอง อบต.นิคมพฒันา 29442 สม

ผูค้าํเป็นลูกจา้ง คาํไดไ้ม่เกิน 1 แสน หาคนคาํร่วม,ขาดลายละเอียดเงินเดือน

ของผูค้าํ,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัลายเซ็นคู่สมรสไม่ตรงกบัเอกสารแนบ,

หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,500 บาทตาม

ฐานเงินเดือน,แจง้สมาชิกทราบแลว้  9-4-61

ราชบุรี อบต.เตาปูน 8857 สม
หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 2,000 

บาทตามฐานเงินเดือน,ผูค้าํประกนัชาํระประจาํเดือนไม่ครบ

ลพบุรี อบต.บา้นทราย 56108 สม
ขอ้มูลเครดิตบูโรส่งมาไม่ครบหนา้ (ยงัคาํนวณสิทธิกูไ้ม่ได)้,เอกสารขอกูเ้งิน

สามญัขออยา่งละ 1 หนา้ ไม่เอาหนา้หลงั (ใหแ้กไ้ขเอกสารเขา้มาใหม)่

ลพบุรี อบต.บา้นทราย 64812 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

ลาํพูน ทต.บา้นกลาง 52743 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (4,500)

ลาํพูน ทต.บา้นกลาง 52745 สม
รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 6 เดือน แลว้ค่อยส่งเอกสารมาใหม่ (ประวติั

รอบปีไม่ต่อเนือง),แจง้สมาชิกทราบแลว้
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ลาํพูน ทต.มะกอก 63572 สม

สาํเนาบตัรประชาชนผูกู้ห้มดอาย,ุหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั + หนงัสือยนิยอม

ใหส่้วนราชการหกัเงิน + หนงัสือยนิยอมติดตามทวงหนี ผูค้าํหา้มเป็นพยาน,

หนงัสือคาํประกนั + หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน ของผูค้าํทงั 2 ราย 

ผูกู้ผู้ค้าํหา้มเป็นพยาน,หนงัสือเปลียนปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่ง

เปลียนเป็น 800 บาทตามฐานเงินเดือน

ศรีสะเกษ อบต.กฤษณา 42506 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลด

วงเงินแลว้ยงัไม่พอ,เอกสารไม่สมบูรณ์

ศรีสะเกษ อบต.ไพรพฒันา 45560 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (4,500)

ศรีสะเกษ อบต.รุ่งระวี 49120 สม
เปลียนผูค้าํ เนืองจากนายธนากร พน้สภาพการเป็นสมาชิก,เอกสารแกไ้ขแจง้ผู ้

กูแ้ลว้  10-4-61

ศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ 32472 สม
มีประวติัชาํระหุน้ไม่ต่อเนือง รักษาประวตัิการชาํระต่อเนืองใหค้รบ 12 งวด 

(ค่อยยนืเอกสารเขา้มาใหม)่

สกลนคร ทต.นาม่อง 1891 สห
ยงักูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัไม่ได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูกใหอ้อก

เนืองจากคา้งหนี

สกลนคร ทต.ฮางโฮง 5769 สม

สามารถอนุมติัวงเงินกูไ้ด ้70,000 (แนะนาํสมาชิกยนืกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนั),

สาํเนาบตัรขา้ราชการ คุณนิภาภรณ์ , เสาวนีย,์หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํทงั 2 

ราย ไม่ระบุชือผูกู้,้หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่ง

เปลียนเป็นเดือนละ 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน
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สกลนคร ทต.ฮางโฮง 48483 สห
หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 

บาทตามฐานเงินเดือน

สงขลา อบต.ระโนด 56043 สม
เปลียนผูค้าํประกนั รหสั 56044 คา้งชาํระ,จนท.ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย 

03/04/61

สงขลา อบต.วดัสน 4620 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (5,000),จนท.

พยายามลดวงเงินใหแ้ลว้ ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

สตูล อบต.นาทอน 26554 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด (5,000)

สมุทรสงคราม อบต.แพรกหนามแดง 24214 สม

หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 2,600 บาทตามฐาน

เงินเดือน,ผูกู้ ้จะลดวงเงินกูห้รือเพมิผูค้าํ ขอคิดดูก่อนแลว้จะโทรกลบั,โทร

ประสานสมาชิกแลว้ 11-4-61

สุโขทยั อบต.บา้นป้อม 39663 สห แกไ้ขหนงัสือสัญญาเงินกู ้เนืองจากระบุสถานะภาพไม่ขดัเจน

สุพรรณบุรี อบต.หนองโพธิ 65254 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด 

(5,000),จนท.พยายามลดวงเงินใหแ้ลว้ ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

สุรินทร์ อบต.เทนมีย์ 12084 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

อาํนาจเจริญ อบต.นาผอื 57284 สม
หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 

บาทตามฐานเงินเดือน,สาํเนาบตัรขา้ราชการของผูกู้ ้และผูค้าํ
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อุดรธานี อบต.เชียงดา 57772 สม

หนงัสือบนัทึกขอปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 350,000 (สิทธิคาํไม่พอ),หนงัสือ

เปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเปลียนเป็นเดือนละ 1,100 บาทตามฐาน

เงินเดือน,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ใ้หม่ (ถ่ายสาํเนาดา้นหลงัดว้ย),หนงัสือ

สัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้มี้คู่สมรสแลว้ไม่ตอ้งรับรองไม่มีคู่สมรส,จนท.ติดต่อ

สมาชิกไม่ได ้03/04/61 เวลา 16.00 น.

อุดรธานี อบต.บา้นม่วง 48367 สม

หนงัสือบนัทึกขอปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 350,000 บาทหนงัสือเปลยีนแปลงค่า

หุน้รายเดือนจากเดิมเปลยีนเป็นเดือนละ 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน,เปลียนผู ้

คาํประกนั เนืองจากผูค้าํคา้งชาํระ

อุบลราชธานี ทต.ท่าชา้ง 20365 สห
ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูก

ใหอ้อกเนืองจากคา้งชาํระ

อุบลราชธานี ทต.ท่าชา้ง 32517 สห
ยงักูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัไม่ได ้เนืองจากยงัมีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนั 

(หกักลบสัญญาเก่ายงัไม่ได)้

อุบลราชธานี อบต.เจียด 34037 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 12 งวด (ยนืเอกสารได ้ม.ค.62)

อุบลราชธานี อบต.ท่าลาด 12979 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 8 ด. ครบกาํหนดค่อยส่งเอกสารเขา้มาใหม่


