
จังหวัด หนวย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที่ไมผาน

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 56958 สม
หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บ.ตามเลทฐาน
เงินเดือน,แกไขหนังสือขอกูเงินสามัญใหมกรอกเลข ปชช.ผูค้ํารหัส 56960  เปนเลข ปชช.
ของผูกู

กาญจนบุรี ทต.มวงชุม 48665 สห
มีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันเดิมอยู ยังไมสามารถกูสามัญโดยใชหุนค้ําประกันได 
(เนื่องจากเปนเงินกูประเภทเดียวกัน ยังไมสามารถหักกลบหนี้เกาได)

กาญจนบุรี อบต.ทามะกา 32768 สห ติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ชําระไมเปนปกติ  อยูระหวางขอปรับโครงสรางหนี้

กาญจนบุรี อบต.มวงชุม 12002 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่คางชําระตอเนื่องหลาย
งวด

กาญจนบุรี อบต.หนองลู 57516 สม
ลายมือชื่อคูสมรสนิธิโรจนในหนังสือค้ําไมตรงกับสําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน+ใบ
เปลี่ยนช่ือ

รายงานเอกสารการยื่นกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2560



จังหวัด หนวย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที่ไมผาน

กาฬสินธุ อบต.สมสะอาด 27966 สม

 ขาดเอกสารขอมูลเครดิตบูโร (ไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได),ขาดสําเนาบัตรขาราชการ + 
บัตรประชาชน + ทะเบียนบาน + ทะเบียนสมรส ของผูกู / ขาดสําเนาบัตรประชาชน + 
ทะเบียนบาน ของคูสมรสผูกู,ขาดสําเนาบัตรขาราชการ คุณจารึก / ขาดสําเนาบัตร
ขาราชการ คุณวราพร / ขาดสําเนาบัตรประชาชน คุณอุมารุจี และบัตรประชาชนของคู
สมรส,ไมมีหนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินของผูค้ําทั้ง 3 ราย,ขาดรายละเอียด
รายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือนยอนหลัง ของผูกู และผูค้ํา,ขาดสําเนาสมุดบัญชี
ธนาคารหนาแรกของผูกู,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 2,600 ตามเรตอัตราเงินเดือน
,เปลี่ยนผูค้ํา คุณวราพร ใชสิทธิ์ค้ําครบ 3 ราย จนท.ติดตอ 0817396304 , 0812309689 
ไมสามารถติดตอได

กําแพงเพชร อบต.คลองน้ําไหล 12185 สม

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญไมไดระบุชื่อผูค้ํา,หนังสือค้ําประกันเงินกูไมไดระบุชื่อผูกู,หนังสือ
เพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมท่ีเคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 2,000 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน, 
ชําระตนสามัญเดิมยังไมครบ 25%,วงเงินที่เสนอได 750,000 บ.ถาสมาชิกตองการยอดนี้
ใหทําบันทึกขอความขอปรับลดวงเงินลง

ขอนแกน ทต.โนนทอน 55019 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (4,500)

ขอนแกน ทต.บานผือ 31920 สม รายไดหลังหักต่ํากวาเกณฑที่สหกรณกําหนด  ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

ขอนแกน อบต.โจดหนองแก 52231 สม รายไดหลังหักเงินไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

ขอนแกน อบต.โจดหนองแก 52232 สม เงินคงเหลือต่ํากวาเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ,คางสินเช่ือธนาคาร ธกส.

ขอนแกน อบต.บัวใหญ 61516 สม เงินคงหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด
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ขอนแกน อบต.บานโนน 40700 สม มีประวัติการชําระไมตอเนื่อง รักษาประวัติตอเนื่อง 1 ป (นับจากเริ่มชําระเงินครบจํานวน)

จันทบุรี ทต.ทับชาง 27242 สม
รายไดหลังหักเงินคงเหลือต่ํากวาเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ ยังกูไมได,เอกสารไม
สมบูรณ

ฉะเชิงเทรา .บางปะกงพรหมเทพรังสรรค50526 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหหนด

ฉะเชิงเทรา อบต.คูยายหมี 57728 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคธนาคาร, รถ, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (4,500)

ฉะเชิงเทรา อบต.ลาดกระทิง 35006 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู (ยังหักกลบกัน
ไมได)

ฉะเชิงเทรา อบต.หนองตีนนก 23606 สห รอเช็คเงินรอบเดือน พ.ค 2560 กอน

ชลบุรี อบต.โคกขี้หนอน 2098 สม
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญใหคูสมรสเซ็นยินยอม,สําเนาบัตรขาราชการผูค้ํารหัส 39298 ให
ถายท้ังดานหนาและดานหลัง,หนังสือค้ําประกันผูค้ํารหัส 50245 ใหเฉพาะคูสมรสเซ็น
ยินยอมชองเดียว,ขาดสําเนาบัตรขาราชการของผูค้ํารหัส 50245

ชัยนาท อบต.กุดจอก 21634 สม
 ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 ตามฐานเงินเดือน (ไดรับเอกสารแลว),ผูค้ําทํา
ประวัติอีก 2 เดือน,แจงสมาชิกเรียบรอยแลว 23/05/60

ชุมพร ทต.บางสน 11171 สห ติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่คางชําระติดตอหลายงวด  ยังไมสามารถกูหุนสะสมได

เชียงราย ทต.แมสรวย 26860 สห ติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหออก ยังไมสามารถกูหุนสะสมได

เชียงราย อบต.ทุงกอ 5075 สม รายไดหลังหักต่ํากวาเกณฑที่สหกรณกําหนด / คางสินเช่ือธนาคาร
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เชียงราย อบต.เมืองชุม 50865 สห
กรณีมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู ยังไมสามารถกูหุนสะสมได (สามารถกูไดอยาง
ใดอยางหนึ่ง เนื่องจากเปนเงินประเภทสามัญเหมือนกัน)

เชียงราย อบต.แมขาวตม 3146 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

เชียงราย อบต.แมขาวตม 45656 สม รายไดเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

นครปฐม อบต.คลองจินดา 54275 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

นครพนม อบต.นาคํา 15220 สม ผูค้ําคางชําระใหรักษาประวัติอีก 6 ด./หรือเปลี่ยนผูค้ําใหม/ทําเอกสารใหม

นครพนม อบต.นาหวา 18140 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

นครพนม อบต.นาหวา 60673 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (4,000)

นครศรีธรรมราช อบต.เทพราช 50339 สม

หนังสือขอกูเงินสามัญ ไมมีคํารับรองของผูบังคับบัญชา,หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ผูกูมีคํา
ยินยอมของคูสมรส ไมตองเซ็นรบัรองวาไมมีคูสมรส,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 
2,600,ผูค้ํา คุณขนิษฐา รับรองสําเนาบัตรประชาชนไมตรงกับหนังสือค้ําประกัน,สมรสผูค้ํา
 คุณขนิษฐา รับรองสําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน ไมตรงกับหนังสือค้ําประกัน,ผูค้ํา 
คุณกรกันยา ไมรบัรองสําเนา บัตรขาราชการ + ทะเบียนสมรส

นครศรีธรรมราช อบต.บานตูล 50698 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร (ไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได),ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 2,600
 บ.,หนังสือค้ําประกันของผูค้ําทั้ง 2 ราย ไมระบุชื่อผูกู
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นครศรีธรรมราช อบต.สี่ขีด 19757 สห
ยังไมสามารถอนุมัติใหกูหุนสะสมได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยูและมี
หนี้ฉุกเฉิน  ไมสามารถหักกลบสัญญาได,ติดภาระค้ําประกันสัญญาสมาชิกที่คางสงเงิน
สหกรณ ตอเนื่องหลายงวด

นครสวรรค ทต.ไพศาลี 64201 สม มีประวัติชําระลาชา รักษาประวัติอีก 9 เดือน แลวยื่นเอกสารใหม

นครสวรรค อบจ.นครสวรรค 9534 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมได,เอกสารไมสมบูรณ

นครสวรรค อบต.หนองเตา 16167 สม
 ใหผูค้ําทั้ง 2 คนรักษาประวัติตอเนื่องอีก 3 ด./แลวคอยสงเอกสารยื่นเขาไปใหม,หนังสือ
เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมท่ีเคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บ.ตามเลทฐาน
เงินเดือน

นาน อบต.ฝายแกว 63789 สม
มีประวัติคางชําระสินเช่ือธนาคาร(เครดิตบูโร)รักษาประวัติการชําระ 1 ป ทั้งในเครดิตบูโร 
และสหกรณ

บุรีรัมย ทต.ดอนอะราง 62242 สห ไมประสงคปรับหุน

บุรีรัมย อบต.บานยาง 45847 สม
ประวัติการชําระยังไมตอเนื่อง ชําระติดตอกันอยางนอย 12 งวดหามชาหามขาดแลวยื่น
เรื่องมาใหม

บุรีรัมย อบต.ลําดวน 33236 สม
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมท่ีเคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บาทตาม
เลทฐานเงินเดือน,ใหเพ่ิมผูค้ําอีก 1 คน,ผูค้ํารหัส 61236 คางชําระ,โทรแจงสมาชิกทราบแลว

บุรีรัมย อบต.ลําดวน 41935 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (4,500)
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บุรีรัมย อบต.ลําดวน 55436 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (4,500)

ประจวบคีรีขันธ อบต.สามรอยยอด 23520 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, บาน, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ 
(4,000)

ปตตานี ทม.ปตตานี 43954 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด (4,000),จนท.พยายามลดวงเงินแลวยังไมสามารถยื่นกูได

พระนครศรอียุธยา อบต.ธนู 19711 สม เงินคงเหลือไมเปนไปเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ,เอกสารไมสมบูรณ

พระนครศรอียุธยา อบต.สวนพริก 8346 สห
รอหลังเช็คเงินรอบ พ.ค 60,เพ่ิมเติมสําเนาทะเบียนสมรส (รับรองสําเนาใหเรียบรอย)ติดตอ
เบอรที่ไห "ไมสามารถติดตอได",สงเอกสารถึง  เบญญทิพย  สีนวล

พะเยา ทต.หนองหลม 45975 สม ขอขอมูลเครดิตบูโร,ขอหนังสือค้ําประกันใหม ระบุดวยค้ําประกันใหใคร,ติดตอสมาชิกไมได

พะเยา อบต.นาปรัง 62877 สม  รายไดคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

พิษณุโลก อบต.ทาชาง 33550 สม
หลังหักคาใชจาแลวเงินเสนอพิจารณาได 180,000 บ. ถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทํา
บันทึกขอความขอปรับลดวงเงินลง

เพชรบูรณ อบต.วัดปา 22563 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, บาน, รถ, สหกรณ) คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (4,500) ลดวงเงินแลวยังไมสามารถยื่นกูได

แพร อบต.ทุงแลง 15465 สม
รายไดหลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยัง
ไมพอ

ภูเก็ต อบต.เกาะแกว 12263 สม
ขาดสําเนาบัตรขาราชการของผูกู ใหถายดานหนา-ดานหลัง,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจาก
เดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน
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มหาสารคาม อบต.เมืองเตา 40045 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
(4,000)

มหาสารคาม อบต.ราษฎรพัฒนา 45943 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (5,000)

มหาสารคาม อบต.ราษฎรพัฒนา 45944 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

มหาสารคาม อบต.เสือโกก 49718 สม
สมาชิกพึ่งชําระตนสามัญได 10% ตองสงใหครบ 25% ถึงจะกูใหมได,หนังสือเปลี่ยนแปลง
คาหุนรายเดือนจากเดิมท่ีเคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 2,600 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,ผูค้ํา
รหัส 49717 คางชําระ

แมฮองสอน ทต.เมืองยวมใต 51634 สม เงินคงเหลือหลังหักไมเปนตามเกณฑที่สหกรณกําหนด,คางสินเช่ือธนาคาร

แมฮองสอน อบต.หวยหอม 57835 สม
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมท่ีเคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บ.ตามเลท
ฐานเงินเดือน,ขอสําเนาเลขที่บัญชีของผูกู,ไมสามารถติดตอเลขหมายปลายทางได

รอยเอ็ด อบต.สระบัว 23376 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (3,500)

ราชบุรี อบต.ปากชอง 60687 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

ลพบุรี อบต.ทาหลวง 41883 สห
ยังไมสามารถอนุมัติกูหุนสะสมได เนื่องจากมีภาระติดค้ําประกันสมาชิกที่คางชําระหนี้
ติดตอหลายงวด

ลําพูน อบต.ปาพลู 43855 สม มีประวัติคางชําระสินเช่ือธนาคาร ทําประวัติการชําระธนาคาร และสหกรณ 1 ป

ศรีสะเกษ อบต.ปราสาท 41893 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ / คางสินเชื่อธนาคาร

ศรีสะเกษ อบต.สวาย 32403 สห ใหทําประวัติการชําระอยางนอย 3 เดือน



จังหวัด หนวย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที่ไมผาน

ศรีสะเกษ อบต.หนองฉลอง 21531 สห ขาดหนังสือยินยอมใหติดตามทวงถาม  (ประสานสมาชิก 30.5.60)

ศรีสะเกษ อบต.หนองฮาง 49875 สม รายไดหลังเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

ศรีสะเกษ อบต.อีปาด 35483 สม
ปรับลดวงเงินขอกูเปน 450,000 ตามเงื่อนไขรายไดหลังหักคาใชจาย (ถาตองการทําบันทึก
ขอปรับลดวงเงิน)

สกลนคร ทต.สรางคอ 5973 สม
รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ ยังกูไมได,เอกสาร
ไมสมบูรณ

สกลนคร อบต.บงเหนือ 31192 สม สัญญาเดิมปรับโครงสรางหนี้ยังกูใหมไมได จนกวาจะชําระเงินสัญญาเดิมหมด

สงขลา ทต.ชะแล 63342 สม
รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ  / โทรแจงสมาชิก
แลว

สงขลา อบต.แค 53088 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

สมุทรสาคร อบต.หลักสาม 6463 สม  เพิ่มเติมเอกสารรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอนหลัง (ผูค้ํารายพรเทพ ตวนวิจิตร)

สระแกว อบต.ทุงมหาเจริญ 282 สม
 ขอรายละเอียดเงินเดือนใหม แบบตารางขวาง เงินเดือนแยกเงินรายไดอ่ืนๆ,สําเนาบัตร
ขาราชการของผูค้ํารหัส 281,ผูค้ํารหัส 281 เคยปรับโครงสรางหนี้รักษาการชําระตอเนื่อง 
6 ด.,ผูค้ํารหัส 281 คางชําระ,เพิ่มผูค้ําอีก 1 คน/โทรแจงผูกูทราบแลว

สุโขทัย อบต.นาเชิงคีรี 11286 สม คางชําระสินเช่ือธนาคาร

สุโขทัย อบต.ศรีครีีมาศ 1080 สม รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑ (5,000)

สุโขทัย อบต.สามเรอืน 53836 สม มีประวัติคางชําระสินเช่ือธนาคาร(เครดิตบูโร)ยังไมสามารถยื่นกูได
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สุรินทร อบต.นาบัว 55641 สม
รายไดหลังหักคาใชจายกูได 450,000 บาท ขอบันทึกลดวงเงิน,สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและทะเบียนบานผูกูไมรบัรองสําเนา,ติดตอสมาชิกไมได,

สุรินทร อบต.สลักได 57078 สห ทําประวัติการชําระอยางนอย 6 เดือน ติดตอกัน

หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 61737 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
(4,500)

อํานาจเจริญ อบต.ดอนเมย 57130 สม คํานวณรายไดหลังหัก รายจาย ยอดเงินคงเหลือไมเปนไปตามเงื่อนไข

อุดรธานี อบต.ทาลี่ 21377 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

อุดรธานี อบต.ทาลี่ 48355 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวยังไมพอ

อุดรธานี อบต.โพธิ์ศรีสําราญ 46210 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑมี่สหกรณกําหนด

อุดรธานี อบต.สามพราว 41585 สห ติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่คางชําระติดตอหลายงวด ยังไมสามารถกูได

อุบลราชธานี ทต.ขามปอม 49443 สม รายไดหักคาใชจายตางๆเหลือต่ํากวาเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ ยังกูไมได

อุบลราชธานี อบต.กลาง 14581 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย(สินเชื่อบุคคลธนาคาร, บาน, สหกรณ) คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ
 (4,500),จนท.ลดวงเงินแลว ยังไมสามารถยื่นกูได

อุบลราชธานี อบต.กลางใหญ 8825 สม
ขอหนังสือเพิ่มหุนรายเดือนขั้นต่ํา 2,600 บาท,เปลี่ยนผูค้ําประกันรหัส 39390 ประวัติการ
ชําระไมตอเนื่อง

อุบลราชธานี อบต.คูเมือง 45242 สห ประวัติการชําระไมปกติ ทําประวัติการชําระตอเนื่องอยางนอย 6 เดือน ตอเนื่อง

อุบลราชธานี อบต.เซเปด 27548 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ) คงเหลือต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด (4,000),มีประวัติคางชําระเครดิตบูโร



จังหวัด หนวย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที่ไมผาน

อุบลราชธานี อบต.ดุมใหญ 27559 สม
ปรับลดวงเงินขอกูเปน 230,000 (ขอหนังสือปรับลดวงเงิน),ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิม
เปน 1,500 บาท,เปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูค้ํา 6031 มีประวัติชําระไมตอเนื่อง

อุบลราชธานี อบต.ทาหลวง 41114 สม
หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บ.ตามเลทฐาน
เงินเดือน

อุบลราชธานี อบต.ไผใหญ 64190 สม เงินเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด


