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กระบี่ ทต.เกาะลันตาใหญ 59712 สม

ปรับลดวงเงนิขอกูเปน 200,000 (ถารับขอบันทึกปรับลดวงเงนิ),
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน+หนังสือยินยอมใหติดตาม
ทวงหนี้ ผูค้ําประกันหามเปนพยาน,หนังสือค้ําประกันคุณกัณฑพล 
ผูค้ําประกันหามเปนพยาน,รายละเอียดเงนิเดือน 3 เดือน ของผูค้ํา
คุณกัณฑพล

กระบี่ อบต.เกาะกลาง 16115 สม เปลี่ยนแบบฟอรมใหม, เปลี่ยนผูค้ําประกันใหม

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 233 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 56960 สม
สําเนาบัตรขาราชการผูกู และผูค้ํา,ลายมือชื่อคูสมรสของผูค้ําคุณ
นภาพร ในหนังสือค้ําประกันไมตรงกับสําเนาบัตรประชาชน+
ทะเบียนบาน

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 63901 สม

สัญญาเดิมชําระยังไมถึง 25% (8,900),ขอสําเนาบัตรขาราชการ
ของผูกู+ผูค้ํา,สําเนาทะเบียนบานคูสมรสของคุณอัครนันทไมได
รับรองสําเนาถูกตอง,สมาชิกไมรับโทรศัพท 25-1-61 ครั้งท่ีสอง 
30-1-61

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 65010 สม รายไดหลังหักคาใชคงเหลือไมตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด (4,000)

เอกสารยื่นกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 256 ถึง 15 กุมภาพันธ 2561
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กาญจนบุรี ทต.สระลงเรือ 54396 สม
รายไดหลังหักคาใชจายสินเช่ือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือ
ไมเปนไปตามเกณฑ (5,000),มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร

กาญจนบุรี อบต.ชองสะเดา 12777 สห รักษาประวัติการชําระอยางนอย 1 ป ตอเนื่อง

กาญจนบุรี อบต.ทุงกระบ่ํา 18621 สม
สัญญาเดิมไมถึง 25% (41,000 ไมรวมดอกเบ้ีย ไมรวม
ประจําเดือน),เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,100 บาท
,ผูค้ําประกัน รหัส 18618 คางชําระ,สําเนาทะเบียนบานผูค้ําคุณศิริ

กาฬสนิธุ ทต.กลางหมื่น 58721 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
(4,500) ลดวงเงนิแลวยงัไมได

กาฬสนิธุ ทต.หนองบัว 3613 สม
 หลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด
,คางหนี้ธนาคาร,รักษาประวัติการชําระของสหกรณ 1 ป

กาฬสนิธุ อบต.คลองขาม 3498 สม
มีประวัติชําระลาชา รักษาประวัติติดตอกันอีก 10 งวด นับจาก
เอกสารเขา

กาฬสนิธุ อบต.โนนศิลาเลิง 23263 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่
คางชําระตอเนื่องหลายงวด และสัญญาที่ถูกใหออก

กาฬสนิธุ อบต.หนองบัว 19267 สม มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร

กาฬสนิธุ อบต.หนองหิน 61066 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,
คางหนี้ธนาคาร,เอกสารไมสมบูรณ

ขอนแกน อบต.ดอนชาง 44469 สม ขอหนังสือค้ําใหม ระบุใหดวยค้ําประกันใหใคร
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ขอนแกน อบต.บานโนน 12609 สม
หนังสือค้ําประกัน,หนังสือยินยอมหักเงินชําระหนี้ของคุณอารีรัตน 
เปนพยานใหตัวเองไมได,หนังสือค้ําประกันของคุณอัจฉราวรรณ 
ไมไดระบุชื่อผูกู,ขอเครดิตบูโรฉบับจริง

จันทบุรี ทต.ทาหลวง 57341 สม
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญไมระบุชื่อผูค้ําประกัน,สําเนาบัตร
ขาราชการของผูกู (ถายสําเนาหนา-หลัง),เปลี่ยนแปลงคาหุนราย
เดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท

ฉะเชิงเทรา บางปะกงพรหมเทพรังสรรค 1521 สม
เพ่ิมผูค้ําประกัน 1 ราย (ลูกจางประจําค้ําคนเดียวไมได),รักษา
ประวัติการชําระอีก 2 เดือน นับจากเอกสารเขา

ฉะเชิงเทรา อบต.หัวสําโรง 6260 สม
ลายมือชื่อของคูสมรสเซ็นไมตรงกัน,หนังสือบันทึกลดวงเงินลงเหลือ
 500,000 บาท,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมที่เคย
สงเปลี่ยนเปน 1,100 บาทตามฐานเงินเดือน,แจงสมาชิกทราบแลว

ชัยภูมิ อบต.ดงบัง 58019 สม
สมาชิกใชแบบฟรอมของ สอ.กรมการปกครอง ใหสงเอกสารมาใหม
,ขาดขอมูลเครดิตบูโรของผูกู

เชียงราย อบต.เจริญเมือง 3112 สม
 หลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด
 ยังกูไมได

เชียงราย อบต.เจริญเมือง 55866 สม หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ คูสมรสไมไดลงนาม

เชียงราย อบต.เจริญเมือง 64072 สม
หลังหักคาใชจายแลววงเงนิที่เสนอพิจารณาได 50,000 บาท ถา
สมาชิกตองการยอดน้ีใหทําบันทึกขอปรับลดวงเงินลง
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เชียงราย อบต.ทรายขาว 3118 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด (4,500)

เชียงราย อบต.แมเย็น 16591 สม

สําเนาบัตรขาราชการผูกู ถายสําเนาหนาหลัง,หนังสือยินยอมให
สวนราชการหักเงินผูค้ําคุณนพพล ลายเซ็นไมมีคํานําหนา จสต.,
สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน ผูค้ําคุณนพล ลายเซ็นไมมีคํา
นําหนา จสต.,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 
1,100 บาท

เชียงใหม ทต.แมปูคา 48519 สม รักษาประวัติการชําระอีก 7 ด.นับจากเอกสารเขา,เอกสารไมสมบูรณ

ตรัง ทต.นาตาลวง 50541 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,
เอกสารไมสมบูรณ

นครนายก ทต.พิกุลออก 27311 สห
ยังไมสามารถกูสามัญโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากยังมีหนี้
สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู (เปนเงินกูประเภทเดียวกัน)

นครพนม อบต.ทาจําปา 53585 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
(4,000)

นครพนม อบต.ทาบอสงคราม 13849 สห
ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิที่ถูกให
ออกเนื่องจากคางหนี้  และติดประวัติผูกูไมตอเนื่อง

นครราชสีมา ทต.แชะ 46003 สห รักษาประวัติการชําระอยางนอย 1 ป ตอเนื่อง

นครราชสีมา อบต.สีสุก 29516 สม
คางชําระสินเช่ือธนาคาร รักษาประวัติ 1 ป,รายไดหลังหักคาใชจาย
คงเหลือไมเปนตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด (5,000)
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นราธิวาส อบต.โละจูด 63765 สม ชําระตนสามัญเดิมยังไมครบ 25% (พ่ึงชําระได 9%)

ปราจีนบุรี อบต.นาแขม 47561 สห คางชําระคาหุนติดตอ 6 เดือน  ใหทําประวัติการชําระอีก 6 เดือน

พระนครศรีอยุธยา อบต.บานพลับ 55288 สม

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ+หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน+
หนังสือยินยอมติดตามทวงหนี้ ผูค้ําหามเปนพยาน,หนังสือค้ํา
ประกัน+หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน ของผูค้ําทั้ง 2 ราย 
ผูกูและผูค้ําหามเปนพยาน,สําเนาบัตรขาราชการผูค้ํา คุณนัดดา 
หมดอาย,ุรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนลาสุด ของผูกู และผูค้ําทั้ง 
2 ราย,สัญญาเดิมไมถึง 25% (61,000 รวมประจําเดือนมกราคม 61)

พะเยา ทต.หนองหลม 3683 สม
รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,
เอกสารไมสมบูรณ

พัทลุง ทต.กงหรา 33603 สม
มีประวัติคางชําระคาหุน รักษาประวัติอีก 7 เดือน (เดือน ก.ย.61 
คอยยื่นเร่ืองเขามาใหม)

พัทลุง ทต.ดอนประดู 46402 สม
หลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด ยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

พัทลุง ทต.ดอนประดู 48766 สม
วงเงนิที่เสนอพิจารณาได 460,000 บาท ทําบันทึกขอความขอลด
วงเงนิลง,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง
เปลี่ยนเปน 1,100 บาทตามฐานเงินเดือน

พัทลุง ทต.ดอนประดู 48767 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด
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พิจิตร อบต.คลองคะเชนทร 49594 สห
มีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู ยังไมสามารถกูหุนสะสมได 
(หักกลบสัญญาเดิมยังไมได)

พิจิตร อบต.บึงบัว 58508 สม

ผูกูมีคําหนาเปน "นาง" (ขอเอกสารทะเบียนหยา หรือมรณะบัตร 
ถามี),หรือแกไขหนังสือสัญญาเงินกูไมมีคํายินยอมคูสมรสของผูกู 
(ขอสําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน+ทะเบียนสมรส ของคู
สมรส),หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท

พิจิตร อบต.บึงบัว 59898 สม รอหนังสือยืนยันสถานะภาพคูสมรสผูค้ําประกัน

เพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 14954 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมไดเนื่องจากติดภาระค้ําประกัน สมาชิกที่
คางชําระและชําระไมปกติ

เพชรบุรี อบต.พุสวรรค 59067 สม
ใหสมาชิกรักษาประวัติการชําระตอเนื่อง 7 เดือน (ชําระไมตอเนื่อง)
 แลวคอยสงเอกสารเขามาใหม,ขาดขอมูลเครดิตบูโรของผูกู, ผูค้ํา 
คุณบุญนํา เปนลูกจาง ตองใชผูค้ํา 3 คน,หามนําผูค้ํามาเปนพยาน

เพชรบูรณ อบต.ยางสาว 37254 สม

ขาดขอมูลเครดิตบูโร (ยังคํานวณสิทธิ์กูสามัญไมได),ผูค้ําประกันทั้ง 
2 ราย มีสถานะในระบบสหกรณ สมรส,ถาสมรสแลวใหแกไข
หนังสือค้ําประกัน คํายินยอมของคูสมรส พรอมแนบเอกสารของคู
สมรส,แกไขเอกสารสัญญาเงินกู ผูกูมีคูสมรส และแกไขเอกสารที่มี
ลงนามพยานทุกฉบับ เนื่องจากคูสมรสผูกูหามเปนพยาน
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เพชรบูรณ อบต.สะเดียง 37191 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือต่ํากวาเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,เอกสาร
ไมสมบูรณ

แพร อบต.แมปาก 24105 สม  เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

มุกดาหาร ทต.มุก 5004 สม

ขาดขอมูลเครดิตบูโรของผูกู,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน
จากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปน 2,000 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน,
วงเงนิผูค้ําเหลือ 440,000 บาท ถาผูกูตองการยอดนี้ใหทําบันทึก
ขอความขอปรับลดวงเงินลง,รักษาประวัติ กพ.มีค.

แมฮองสอน ทต.เมืองยวมใต 12566 สม

สําเนาเลขบัญชีธนาคารไมรับรองสําเนา,ทะเบียนบานคูสมรสของผู
ค้ําคุณรุงนภาไมรับรองสําเนา,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน
จากเดิมเปลี่ยนเปน 2,600 บาท,เอกสารที่มีลงนามพยานทุกฉบับ ผู
กูและผูค้ํา หามเซ็นเปนพยาน,หนังสือขอกูเงินสามัญไมมีรบัรอง
ของผูบังคับบัญชา

แมฮองสอน ทต.เมืองยวมใต 12568 สม แกไขแบบฟอรมใหมทั้งผูกูและผูค้ําประกันหามเปนพยานใหกัน

แมฮองสอน ทต.เมืองยวมใต 51632 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

แมฮองสอน อบต.สบเมย 39148 สห
ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูก
ใหออกกรณีคางชําระตอเนื่องหลายงวด

ยโสธร อบต.ผือฮี 32378 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
ยังกูไมได

ยโสธร อบต.ผือฮี 64166 สม
หลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือต่ํากวาเกณฑที่สหกรณกําหนด ยัง
กูไมได
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ยโสธร อบต.ผือฮี 64167 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
ยังกูไมได

ยะลา อบต.ยะลา 52423 สม
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจาก 500 บาทเปลี่ยนเปน 
1,100 บาทตามฐานเงินเดือน,ขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไมไดรับรองสําเนา,เปลี่ยนผูค้ําอายุสมาชิกไมถึง 1 ป

รอยเอ็ด ทต.ลิ้นฟา 64643 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร (ยังไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได)[สําเนาสมุด
บัญชีธนาคารหนาแรก

รอยเอ็ด อบต.กําแพง 31086 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด (4,500)

รอยเอ็ด อบต.ดงคร่ังนอย 16722 สม
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือจากเดิมเปน 1,500 บาท ลายมือ
ชื่อสําเนาบัตรบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน คูสมรสของผูกูไมตรง
กับหนังสือสัญญาเงินกู

รอยเอ็ด อบต.เมืองนอย 52172 สม
หนังสือค้ําประกันรายใหมไมมีคํายินยอมของคูสมรส,สําเนาบัตร
ประชาชน+ทะเบียนบาน+ทะเบียนสมรส ของคูสมรสผูค้ําประกัน
รายใหม

ระยอง อบต.หวยยาง 51232 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

ลพบุรี ทต.เขาพระยาเดินธง 39287 สห
เอกสารหลักฐานสําเนาบัตร ,ทะเบียนบาน,ใบหยา,หนาบัญชี  ไม
รับรองสําเนา
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ลพบุรี อบต.นิคมลํานารายณ 27123 สม

เปลี่ยนผูค้ําประกันเนื่องจากผูค้ํา คางชําระติดตอกันหลายงวด, 
หามนําผูกู+ผูค้ํา มาเปนพยานใหกัน,หนังสือยินยอมหักเงินของผูค้ํา
 ใหผูค้ําเปนคนเซ็น ไมใชผูกู,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคย
สง 1,000 บาทเปลี่ยนเปน 2,600 บาทตามฐานเงินเดือน,แกไข
เอกสารใหมหมด

ลพบุรี อบต.วังจ่ัน 52056 สม
หลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด(4,500)

ลพบุรี อบต.หินปก 64956 สม
รักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 4 ด.นับจากเอกสารเขา,เอกสาร
ไมสมบูณ ขาดบูโร เงินเดือนของผูค้ํา

ลพบุรี อบต.หินปก 65008 สม
ใหผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 6 เดือน นับจากเอกสารเขา
,เอกสารไมสมบูรณ ขาดบูโร เงินเดือนผูค้ํา  ครบกําหนดคอยสง
เอกสารเขามาใหม

ลําปาง อบต.เสรมิขวา 28180 สม หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท

เลย อบต.กกดู 63017 สม
ขาดเอกสารขอมูลเครดิตบูโร (ยังไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได),
สําเนาบัตรขาราชการ คุณพิชยาณี

ศรีสะเกษ อบต.ปรือใหญ 56099 สห
ยังกูโดยใชหุนค้ําประกันไมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่
ถูกใหออกเนื่องจากคางหนี้

ศรีสะเกษ อบต.ยางชุมใหญ 35713 สม รายไดหลังหักไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด (5,000)

ศรีสะเกษ อบต.หวยสําราญ 38930 สม
หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปน 1,500 บาท
ตามฐานเงินเดือน
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ศรีสะเกษ อบต.อี่หล่ํา 32425 สม หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,100 บาท

สกลนคร ทต.นามอง 1891 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,
เอกสารไมสมบูรณ

สงขลา อบต.วัดขนุน 32855 สม
ใชผูค้ําคนเดียวกูไดวงเงนิ 500,000 บาท,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือน
จากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปน 2,600 บาทตามฐานเงินเดือน

สมุทรสงคราม อบต.บางแกว 12137 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
(4,500)

สระแกว อบต.ทาขาม 20301 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร (ยังไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได),สําเนาบัตร
ขาราชการ+สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน ผูค้ําคุณลําดวน 
ไมรบัรองสําเนา

สระแกว อบต.บานแกง 10381 สม

หนังสือสัญญาเงินกู,หนังสือค้ําประกัน ใหเฉพาะคูสมรสเซ็นยินยอม
คนเดียว,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง 1,000 บาท
เปลี่ยนเปน 2,600 บาท  ตามฐานเงนิเดือน,วงเงนิที่เสนอพิจารณากู
ได 700,000 บาท ไดรับสวนตางประมาณ 43,000 บาทถาสมาชิก
ตองการยอดนี้ใหทําบันทึกขอปรับลดวงเงนิลง,ผูค้ํารหัส 21197 
คางชําระ

สระบุรี อบต.หนองสรวง 31753 สม
หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่สงเปลี่ยนเปน 1,100 บาทตาม
ฐานเงินเดือน

สุโขทัย อบต.นาขุนไกร 1054 สม มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร,เอกสารไมสมบูรณ
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สุพรรณบุรี อบต.มดแดง 50668 สม
หักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑของสหกรณ กูไมได,
เอกสารไมสมบูรณ

สุพรรณบุรี อบต.มดแดง 54762 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,
เอกสารไมสมบูรณ

สุราษฎรธานี อบต.ไทรทอง 59798 สม
การชําระไมตอเนื่องใหรักษาประวิตการชําระอีก 6 ด.,เอกสารไม
สมบูรณ

หนองบัวลําภู อบต.กุดจิก 64706 สม คางหนี้ธนาคารยงักูไมได /เอกสารไมสมบูรณ

อางทอง ทต.ไผดําพัฒนา 16904 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
ยังกูไมได

อางทอง อบต.สีบัวทอง 53079 สม
หลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือต่ํากวาเกณฑที่สหกรณกําหนด ยัง
กูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

อางทอง อบต.สีบัวทอง 53080 สม
หลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด ยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

อางทอง อบต.หัวไผ 33700 สห
 ยังไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากมีเงินกูสามัญโดย
ใชบุคคลค้ําประกันอยู  (เปนเงินกูประเภทเดียวกัน)

อํานาจเจริญ ทต.โคกกง 23865 สม มีประวัติชําระลาชา รักษาประวัติชําระตอเนื่องติดตอกัน 12 งวด

อํานาจเจริญ อบต.น้ําปลีก 58654 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด (4,000)

อํานาจเจริญ อบต.สรางนกทา 29110 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณ
กําหนด (5,000)
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อุดรธานี ทต.เชียงแหว 61171 สม

หนังสือสัญญาเงินกู,หนังสือยินยอมหักเงินของผูกู,หนังสือยินยอม
ติดตามทวงถามหนี้ผูกู พยานไมครบ,ขาดสําเนาบัตรขาราชการของ
ผุกู+ผูค้ํา,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง เปลี่ยนเปน 
2,000 บาท ตามฐานเงินเดือน,ชําระตนสัญญาเดิมยังไมถึง 25% 
ชําระเพิ่ม 9,575 บาทเพ่ือใหครบ,สมาชิกไมรับโทรศัพท 23-01-61]

อุดรธานี อบต.เชียงหวาง 62263 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

อุดรธานี อบต.เมืองพาน 29658 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือต่ํากาเกณที่สหกรณกําหนด,รักษา
ประวัติ 1ป / เอกสารไมสมบูรณ

อุตรดิตถ อบต.ขุนฝาง 56661 สห
ไมสามารถกูสามัญโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากยังมีหนี้สามัญ
โดยใชบุคคลค้ําประกันอยู (ยังไมสามารถหักกลบสัญญาเดิมได 
เนื่องจากมีหนี้มากกวาหุน)

อุตรดิตถ อบต.บานหมอ 57408 สม มีประวัติคางชําระบัตรเครดิต,เอกสารไมสมบูรณ

อุบลราชธานี อบต.กุดลาด 48317 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน รถ สหกรณ 
คงเหลือไมตามเกณฑ (4,500)

อุบลราชธานี อบต.นาคํา 29017 สม
 ประวัติการชําระหุนไมตอเนื่อง ชําระติดตอกัน 6 เดือนขึ้นไป แลว
ยื่นเร่ืองเขาใหม,ผูค้ําประกันคางชําระ

อุบลราชธานี อบต.นาตาล 64622 สม
รายจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ยังกูไมได,
เอกสารไมสมบูรณ
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อุบลราชธานี อบต.พังเคน 30828 สม

ขอสําเนาสมุดเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย,หนังสือค้ําประกันคุณ
วัชรินทร ไมมีคํายินยอมคูสมรส,สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียน
บาน+หนังสือรับรองมีคูสมรสไมไดจดทะเบียนของผูค้ําคุณวัชรนิทร
,แกไขเอกสารท่ีมีลงนามพยานทุกฉบับ คูสมรสผูค้ําหามเปนพยาน


