
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลทไีม่ผ่านกระบี อบต.เขาคราม 15166 สห ขอเวลาคิดดูก่อน เนืองจากไม่อยากปรับค่าหุน้ จาก 1,100 เป็น 2,000กระบี อบต.เขาดิน 63962 สม คา้งหนีธนาคารหลายใบ ยงักูไ้ม่ได้กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 53899 สม ชาํระตน้สามญัเดิมยงัไม่ครบ 25% ,ไม่ไดล้งความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา
กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 53945 สม ไม่มีคาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชา,สัญญาเงินกูส้ามญัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยินยอม,โทรหาสมาชิกไม่รับโทรศพัท์
กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 44780 สม ชาํระตน้สามญัยงัไม่ครบ 25% ตอ้งชาํระตน้สามญัเพมิ, หนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

กาญจนบุรี ทต.ลินถิน 32758 สม
ใหเ้พมิผูค้าํประกนัเนืองจาก,วงเงินคาํประกนัไม่พอ (คุณธนภรณ์ กาหลง วงเงินคาํเหลือ 190,000) ผูค้าํประกนัทีเพมิห้ามซาํกบัทีเซ็นเป็นพยาน,เพมิรายละเอียดประกอบเงินเดือนของผูกู้ ้1 ชุด (3 เดือนยอ้นหลงั),หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือน ตามอตัราเงินเดือน จาก 750 บาท เป็น 1,500 บาท /เดือน,เครดิตบูโร

กาญจนบุรี อบต.แก่งเสียน 9964 สม  #1).อืน ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอกูย้งัไม่ได]้กาญจนบุรี อบต.ช่องด่าน 49243 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไข ไม่สามารถกูไ้ด้
กาฬสินธ์ุ ทต.บึงวชิยั 29211 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,000)
กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ 54750 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

รายงานเอกสารการยืนกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ลงรับเอกสารตงัแต่วนัท ี1 -28 กุมภาพันธ์ 2560



กาฬสินธ์ุ อบต.เนินยาง 15278 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (5,000)
กาฬสินธ์ุ อบต.หนองหิน 23243 สม

ขอขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํรหสั 304 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้,หนงัสือคาํประกนั 39078 คู่สมรสไม่ไดล้งนาม และ ขอเอกสารคู่สมรสดว้ย,หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1500 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,โทรศพัทติ์ดต่อไม่ได้
กาํแพงเพชร อบต.คลองนาํไหล 57861 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,000)]กาํแพงเพชร อบต.นครชุม 62166 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขอนแก่น อบต.ไชยสอ 42056 สม เปลียนผูค้าํประวติัการชาํระไม่ต่อเนือง

ขอนแก่น อบต.หนองแปน 23199 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือเสนอพิจารณาได ้250,000 บาท,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํรหสั 23200 คา้งชาํระต่อเนืองกนัหลายงวด,หนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร

ขอนแก่น อบต.หนองแปน 58737 สม รายไดต้าํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ ยงักูไ้ม่ได,้เอกสารไม่สมบูรณ์
ฉะเชิงเทรา อบต.บางสวน 60632 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500)

ชลบุรี อบต.สาํนกับก 63590 สม คา้งหนีธนาคาร,รักษาประวติัเครดิตธนาคารต่อเนือง 6 ด.นบัจากเอกสารเขา้แลว้ค่อยส่งเอกสารเขา้มาใหม่



เชียงราย ทต.เมง็ราย 18301 สม
หนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือทีจะเสนอพิจารณาได ้180000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนีใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงิน,ขอสาํเนาเลขทีบญัชีทีใชโ้อนเงินปันผล / งวดตอ้งผอ่น 120 งวดถึงจะกูไ้ดต้ามยอดนี,หมายเลขของคุณไม่สามารถติดต่อได้เชียงราย อบต.ทานตะวนั 37348 สม รายไดค้งเลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได้เชียงราย อบต.แม่เจดีย์ 32690 สห แกไ้ขเอกสาร "หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ไม่มีคาํยนิยอมจากคู่สมรส " ส่งเเพมิติม

เชียงราย อบต.สันสลี 54116 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500)
เชียงราย อบต.ห้วยไคร้ 835 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (5,000)

ตราด อบต.แหลมงอบ 55443 สม ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดกรจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน,ขอหนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนขนัตาํ 1,500 บาทตาก ทต.แม่ระมาด 49575 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีถูกใหอ้อกเนืองจากคา้งชาํระ ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได้
ตาก อบต.นาโบสถ์ 49222 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์(5,000)ตาก อบต.วงัประจบ 64132 สม ผูค้าํรหสั 64131 จะคาํประกนัไดสิ้นเดือน ก.พ.60นครปฐม อบต.ถนนขาด 50347 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์นครพนม อบต.นาเดือ 14039 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เขา้เงือนไขนครพนม อบต.โพนบก 49055 สห ติดภาระคาํประกนัสัญญาเงินกูส้ามญัซึงผูกู้ค้า้งชาํระติดต่อหลายงวดนครพนม อบต.โพนแพง 43827 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ,์คา้งชาํระสินเชือธนาคาร



นครราชสีมา อบต.สารภี 38752 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์นครราชสีมา อบต.ห้วยยาง 35184 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีถูกใหอ้อกและยงัมีหนีคา้งอยู ่ยงัไม่สามารถกูหุ้้นสะสมได้
บุรีรัมย์ อบต.ดงอีจาน 41555 สม  ผูกู้ช้าํระหนีเดิมยงัไม่ครบ 25%,หนงัสือคาํประกนั ผูค้าํประกนัระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน เซ็นตรั์บรองมาทงั 2 สถานะภาพ,ผูค้าํคา้งชาํระบุรีรัมย์ อบต.ตะโกตาพิ 55508 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเเงินคงเเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
บุรีรัมย์ อบต.พระครู 43598 สม  ประวติัการชาํระไม่ต่อเนือง ชาํระติดต่อกนัอีก 6 เดือน ยนืกูใ้หม่,เปลียนผูค้าํประกนัเพราะคาํเตม็จาํนวนแลว้

ปทุมธานี อบต.คลองห้า 59439 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้ขาดรายละเอียดเงินเดือนหน่วยงานของผูกู้แ้ละผูค้าํ,โทรหาสมาชิกไม่รับสายประจวบคีรีขนัธ์ อบต.หาดขาม 12378 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ปัตตานี อบต.บาราเฮาะ 44261 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นตามเกณฑ์ (4,500)
พะเยา อบต.แม่ลาว 22998 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (5,000)
พงังา ทต.ลาํแก่น 51969 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย้งักูไ้ม่ได ้(รายไดคิ้ดจากเงินเดือน, เงินประจาํตาํแหน่ง, เงินค่าเสียงภยั, เงินภายนอกไม่นาํมาคาํนวณพทัลุง ทต.ควนเสาธง 26217 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีถูกใหอ้อกเนืองจากมีการคา้งชาํระ ยงัไม่สามารถกูหุ้้นได้
พทัลุง ทต.พญาขนั 28922 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนดลดวงเงินแลว้ก็ยงักูไ้ม่ได,้ไม่รับสาย



พทัลุง อบต.เขาชยัสน 4653 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,000)พทัลุง อบต.เขาชยัสน 61354 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเเงือนไข (ตาํกวา่เกณฑ)์พทัลุง อบต.เขาชยัสน 61355 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกั ค่าใชจ่้าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไข  (ตาํกวา่เกณฑ)์พทัลุง อบต.ตาํนาน 23645 สห มีภาระคาํประกนัสัญญาทีชาํระไม่ปกติ คา้งชาํระติดต่อหลายงวด ยงัไม่สามารถกูหุ้้นได้
พทัลุง อบต.ลาํปํา 37831 สม  รักษาประวติัต่อเนืองอยา่งนอ้ย 1 ปี,รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกรฑ์ทีสหกรณ์กาํหนดพทัลุง อบต.ลาํปํา 37833 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์พทัลุง อบต.ลาํปํา 37835 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
พิจิตร อบต.ห้วยแกว้ 56558 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500),มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร รักษาประวติัการชาํระ 1 ปีพิษณุโลก อบต.โคกสลุด 27024 สห ติดภาระคาํประกนัของสมาชิกทชีาํระไม่ปกติ คา้งชาํระติดต่อหลายงวดเพชรบูรณ์ อบต.พุทธบาท 57464 สม มีประวติัการคา้งชาํระสินเชือธนาคารมหาสารคาม ทต.นาดูน 45470 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ,์ติดต่อสมาชิกไม่ได้

มหาสารคาม อบต.เมืองเสือ 800018 สห แบบฟอร์มการกูผ้ดิ กรณีกูหุ้น้ไม่ตอ้งมีผูค้าํประกนั,หนงัสือสัญญาเงินกู ้ไม่ระบุสถานะภาพ  (เป็นนางตอ้งไดรั้บคาํยินยอมจากคู่สมรส และเอกสารสําเนาบตัรคู่สมรส ทะเบียนสมรส),ติดต่อเบอร์ทีใหไ้ว ้ เขา้สู่บริการรับฝากขอ้ความ
มหาสารคาม อบต.ลานสะแก 60710 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์(4,000),มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร รักษาประวติัการชาํระต่อเนืองอีก 1 ปี
มหาสารคาม อบต.สันป่าตอง 56964 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนดลดวงเงินแลว้กย้งักูไ้ม่ได,้เอกสารไม่สมบูรณ์



มหาสารคาม อบต.หนองบวั 59918 สม รายไดค้งเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอยงักูไ้ม่ได,้เอกสารไม่สมบูรณ์มหาสารคาม อบต.เหล่าดอกไม้ 22670 สห มีหนีสามญัโดยใชผู้ค้าํประกนัอยู ่ไม่สามารถกูหุ้น้ได ้เนืองจากเป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั
ร้อยเอด็ ทต.โคกล่าม 13410 สม

ชาํระตน้สามญัยงัไม่ถึง 25% (38,000),หนงัสือขอกูเ้งินสามญักรอกขอ้มูลผูค้าํไม่ครบถว้น,หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํรหสั13405 ไม่ไดร้ะบุชือผูกู้,้หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 2000 บ.,สัญญาผอ่นสูงสุดได ้115 งวด ตามอายุผูกู้ ้ร้อยเอด็ ทต.จาํปาขนั 39595 สม ประวติัการชาํระไม่ต่อเนือง ชาํระต่อเนืองถึงเดือนถึง พ.ย เป็นตน้ไป
ร้อยเอด็ ทต.ชมสะอาด 55214 สม ผูค้าํรหสั 64561 ชาํระหุน้ยงัไม่ครบ 1 ปี ยงัไม่มีสิมธิคาํ,ผูค้าํรหสั 13342 สิทธิคาํเตม็แลว้ 3 สัญญา,วงเงินกูเ้สนอพิจารณาได ้300,000 บาทระยอง อบต.ตาสิทธิ 54619 สม มีประวติัคา้งชาํระเครดิตบูโร รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 1 ปี
ราชบุรี อบต.ดอนกระเบอืง 37324 สห ยงักูส้ามญัโดยใชหุ้้นคาํประกนัไม่ได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีคา้งชาํระเงินกูส้ามญัติดต่อหลายงวด
ราชบุรี อบต.เบิกไพร 60285 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย้งัไม่พอยงักูไ้ม่ได้
ลาํปาง อบต.บา้นหวด 19173 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500)
ลาํพูน อบต.ป่าไผ่ 49968 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500)เลย อบต.จอมศรี 57767 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไข ยงัไม่สามารถกูไ้ด้



เลย อบต.หาดทรายขาว 38329 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ยงัไม่สามารถกู ้สามญัได้
ศรีสะเกษ อบต.กุง 9454 สห ขาดรายละเอียดเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน,แจง้ปรับค่าหุ้นตามอตัราเงินเเดือนจาก 1,000 บาท  เป็น 2,600 บาท,ติดต่อสมาชิกแลว้ เขา้สู่บริการรับฝากขอ้ความศรีสะเกษ อบต.ดินแดง 47634 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ศรีสะเกษ อบต.ตระกาจ 55524 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงักูไ้ม่ได,้เอกสารไม่สมบูรณ์
ศรีสะเกษ อบต.บก 40606 สห ไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกพน้สภาพเนืองจากคา้งชาํระหนี
สกลนคร ทต.คูสะคาม 13783 สม เงินรายไดค้งเหลือขนัตาํไม่เป็นตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนดลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอยงักู ้ไม่ได้
สงขลา ทต.บางเหรียง 57528 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500)สงขลา อบต.คลองกวาง 62873 สม รายไดค้งเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนดลดวงเงินใหแ้ลว้ก็ยงัไม่พอ ยงักูไ้ม่ได้
สระบุรี อบต.บา้นกลบั 58880 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ยอดเงินคงเหลือนอ้ยกวา่ ยงัไม่สามารถกูไ้ด,้ชาํระหนีเดิมยงัไม่ครบ 25%
สระบุรี อบต.พุแค 61557 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด (รายไดคิ้ดเฉพาะเงินเดือนประจาํ+เงินประจาํตาํแหน่ง),ตน้สามญัเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25%
สุโขทยั อบต.กง 49581 สม  ทาํประวติั 3 เดือน,หนงัสือยนิยอมให้ส่วนราชการหกัเงิน[ของผูค้าํประกนัทงั 2 ราย   เซ็นตพ์ยานไม่ครบสุโขทยั อบต.ไกรใน 25974 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์



สุโขทยั อบต.นครเดิฐ 13966 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินทเีสนอพิจาณาได ้290,000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนีใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,หนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนจากเดิมทีเคยเปลียนเป็นเดือนละ 2,600 บ. ตามเลทฐานเงินเดือน,หนงัสือคาํประกนัรหสั 28379 ไม่ได้ระบุชือผูกู้,้ไม่มีคาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชา,ขอเอกสารการปิดหนีทีอยูอ่าศยั,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร]

สุโขทยั อบต.นาเชิงคีรี 25969 สห ยงัไม่สามารถกูหุ้้นสะสมได ้เนืองจากยงัมีหนีสามญัโดยใชผู้ค้าํประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถหกักลบหนีได ้(เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)
สุโขทยั อบต.ลานหอย 55884 สม เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่เนืองจากผูค้าํคา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด,ทาํเอกสารเขา้มาใหม่ ขอรายละเอียดฎีกาเงินเดือนของหน่วยงาน/หนงัสือเพมิหุ้น 800,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร
สุโขทยั อบต.วงัลึก 63507 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (3,500)

สุพรรณบุรี อบต.วดัโบสถ์ 12353 สม เพมิผูค้าํประกนัทีเป็นขา้ราชการร่วมอีก 1 ราย,ขอหนงัสือคาํประกนัใหม่ระบุดว้ยคาํประกนัใหใ้คร และขอสาํเนาบตัรประจาํตวัคู่สมรสใหม่บตัรหมดอายุ
สุพรรณบุรี อบต.สระพงัลาน 6625 สม ขาดหนงัสือขอกูเ้งินสามญั,ไม่มีสาํเนาเลขทีบญัชี,ขาดเอกสารการสมรสของผูค้าํรหสั 12827,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร

สุรินทร์ อบต.แก 24736 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไข  ลดวงเงินกูแ้ลว้ยงัไม่ได ้ (กู ้ยงัไม่ได)้
สุรินทร์ อบต.คอโค 12579 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอยงักูไ้ม่ได้



สุรินทร์ อบต.คอโค 30739 สม ขอหนา้สมุดบญัชีทีจะใหโ้อนเงินใหม่ ไม่ไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้ง,ขอหนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนขนัตาํ 800 บาทสุรินทร์ อบต.นาดี 44888 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไข ยงัไม่สามารถกูไ้ด้หนองบวัลาํภู อบต.กุดจิก 62913 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
อาํนาจเจริญ ทต.ปทุมราชวงศา 6299 สม

ใหเ้พมิผูค้าํประกนัเนืองจาก,วงเงินคาํประกนัไม่พอ (กรกนก วงเงินคาํประกนัไดเ้หลือคาํได ้340,000 บาท ผูค้าํทีเพมิตอ้งไม่ซาํกบัพยาน) กรณีไม่เพมิผูค้าํใหท้าํบนัทึกเพอืขอลดวงเงินจากเดิม 500,000 บาท  เป็น 340,000 บาท,ใบเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือน
อาํนาจเจริญ อบต.นาํปลีก 29607 สม  ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้ขาดหนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1100 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน,คู่สมรสของผูกู้ช่้องคาํยนิยอมคู่สมรสกบัเอกสารส่วนตวัลายเซ็นไม่เหมือนกนั,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธรอาํนาจเจริญ อบต.ลือ 53769 สม คา้งชาํระสินเชือธนาคารอาํนาจเจริญ อบต.หนองแกว้ 12797 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 1 ปี (มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร)

อุดรธานี ทต.โคกสูง 38945 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไม่เขา้เงือนไข ยงัไม่สามารถกู้สามญัได้
อุดรธานี อบต.หายโศก 59701 สม ขาดเครดิตบูโร,ชาํระหนีเดิมยงัไม่ครบ 25%,ทาํประวติัการชาํระต่อเนือง อีก  7 - 8 เดือน ( ใหย้นืเอกสารมาใหม)่
อุตรดิตถ์ อบต.หาดลา้ 7478 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ ยงักูไ้ม่ได้
อุทยัธานี อบต.บ่อยาง 28336 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500)



อุบลราชธานี ทต.บุณฑริก 49135 สห ไม่สามารถกูหุ้น้สะสมไดเ้นืองจากมีประวติัคา้งชาํระ และติดภาระการคาํประกนัสมาชิกทีถูกใหอ้อกเนืองจากคา้งชาํระ
อุบลราชธานี ทต.เหล่าเสือโกก้ 30838 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑ์ทีสหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอกูไ้ม่ได,้[เอกสารไม่สมบูรณ์อุบลราชธานี อบต.บวังาม 30771 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีถูกใหอ้อกและยงัมีหนีคา้ง ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได้
อุบลราชธานี อบต.บวังาม 48281 สห ยงัไม่สามารถกูหุ้้นสะสมได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีพน้สภาพ และติดประวติัของผูกู้ ้
อุบลราชธานี อบต.โพนเมือง 17861 สม ขอหนงัสือเพมิหุ้นรายเดือนขนัตาํ 1,500 บาท,เปลียนผูค้าํประกนัรหสั43071 ประวติัการชาํระไม่ต่อเนืองอุบลราชธานี อบต.หนองชา้งใหญ่ 7381 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ (ติดต่อสมาชิกไม่ได)้


