
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

กระบี� อบต.เขาพนม 37599 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์มีสหกรณ์กาํหนด เงินตอ้งเหลือขั,นตํ�า  4000 

บาท,รายการชาํระไม่ครบตมยอดเรียกเก็บตอ้งรักษาระวตัิดว้ย

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 34456 สม
 สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 25%,ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามชาํระหนี, ,ขาดทะเบียนบา้น

ของผูกู้,้ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 950,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 750 เป็น 1,500,เพิ�มผูค้ ํ,า

ประกนัอีก 1 คน,ผูค้ ํ,าประกนั รหสั 59566 คา้งชาํระ

กาฬสินธุ์ อบต.นาบอน 54105 สม
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้ม้ีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก

เดิมเป็น 1,100,เปลี�ยนผูค้ ํ,าประกนั ผูค้ ํ,ารหสั 57172 คา้งชาํระ
กาํแพงเพชร อบต.หนองหลวง 41321 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาํแพงเพชร อบต.หนองหลวง 61256 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ขอนแก่น อบต.ขวัเรียง 50648 สม
ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามชาํระหนี, ,ขาดทะเบียนสมรส คุณวลิา,ปรับค่าหุน้รายเดือน

จากเดิมเป็น 1,100

ขอนแก่น อบต.ชุมแพ 62112 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ขอนแก่น อบต.โนนสมบูรณ์ 16635 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใช่จ่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนดไม่เป็นไปตามเงื�อนไข 

(ตอ้งเหลือ 4,000 บ.)
ขอนแก่น อบต.วงัหินลาด 10200 สห  เอกสารเพิ�มเติม หนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถาม  (แจง้สมาชิกแลว้)

ขอนแก่น อบต.หนองแวง 41556 สม
ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั,นตํ�า 1,500 บาท,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดเงินเดือนยอ้นหลงั 3 

เดือน  แบบ งด.2

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 พฤศจกิายน-15 พฤศจกิายน 2559
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ชลบุรี อบต.คลองพลู 51521 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ชยันาท อบต.หนองแซง 27135 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ ยงัไม่

สามารถกูไ้ด้

เชียงราย อบต.เจดียห์ลวง 55916 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด(4,500)
เชียงใหม่ ทต.หนองบวั 23821 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงื�อนไข

เชียงใหม่ ทต.หนองบวั 62959 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคธนาคาร)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,000)

ตาก อบต.ประดาง 7112 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

[เอกสารไม่สมบูรณ์]

นครปฐม อบต.บางภาษี 28575 สห
ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื�องจากยงัมีหนี,สามญัที�ใชบุ้คคลคํ,าประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถหกั

กลบได ้(เป็นการกูป้ระเภทเดียวกนั)

นครพนม ทต.บา้นข่า 31936 สห
ยงัไม่สามารถกูหุ้น้ได ้เนื�องจากมีประวตัิการคา้งชาํระค่าหุน้,[ติดภาระคํ,าประกนัสมาชิกที�ถูกให้

ออกแลว้ แต่ยงัมีหนี,คา้งชาํระอยู่

นครพนม อบต.นาแก 63795 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกุก้าํหนด(4,000)
นครพนม อบต.นาทม 28112 สม  เพิ�มผูค้ ํ,าอีก 1 ราย[ขอหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี, ]

นครพนม อบต.นาทม 28113 สม
 รายไดค้งเหลือตํ�ากวา่เกณ์ที�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ ยงักูไ้ม่ได[้เอกสารไม่

สมบูรณ์]
นนทบุรี อบต.ไทรนอ้ย 57718 สม  เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด       ลดวงเงินใหแ้ลว้เงินก็ยงัไม่พอ
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นราธิวาส อบต.มะรือโบออก 51277 สม

เอกสารที�ส่งมาเป็นเอกสารเก่า ใหโ้หลดแบบฟร์อมมาใหม่,[ขอขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้[้เอกสาร

ส่วนตวัของผุกู้แ้ละผูค้ ํ,าถา้ผา่นการใชง้านเซ็นสาํเนามาแลว้ ใหแ้กไ้ขทาํมาใหม่หลายแผน่มาก,

หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1100 บ.ตามเลทฐาน

เงินเดือน,ผูค้ ํ,ารหสั 48789 คา้งชาํระ

บุรีรัมย์ ทต.ปราสาท 9918 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด(4,500)

บุรีรัมย์ อบต.บวัทอง 22218 สม
ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี, ,ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 200,000,ขาดรายละเอียด

รายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือนของผูค้ ํ,า คุณปิยะมาศ

บุรีรัมย์ อบต.บา้นยาง 57810 สม
 ปรับลดวงเงินกูเ้ป็น 300,000 (ทาํหนงัสือปรับลดวงเงิน),สาํเนาบตัรประชาชน คุณวไิลพร 

หมดอายุ

บุรีรัมย์ อบต.หวัฝาย 32510 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนดลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ ยงักูส้ามญั

ไม่ได้

ปราจีนบุรี อบต.ทุ่งโพธิO 57225 สม
 หนงัสือคํ,าประกนัไม่ไดร้ะบุชื�อผูข้อกู,้ขาดหนงัสือยนิยอมติดตามทวงถามหนี, ,วงเงินคํ,าของผูค้ ํ,า 

เหลือ 480,000 บ.ถา้ผูกู้ต้อ้งการยอดนี,ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง
ปราจีนบุรี อบต.บ่อทอง 24210 สม  คา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร ยงัพิจารณาอนุมตัิใหไ้ม่ได้

ปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ 54952 สม
 ตน้สามญัเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% (31,000),เมื�อชาํระ 25%แลว้เงินหลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้

คงเหลือพิจาณาได ้330,000,ถา้ตอ้งการวงเงินจาํนวนนี,ใหท้าํหนงัสือบนัทึกขอ้ความขอปรับลด

วงเงินลง

ปัตตานี อบต.ตาแกะ 57446 สม
 ชาํระตน้สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25% (16,000),ขาดหนงัสือยนิยอมติดตามทวงถามหนี, ,หนงัสือ

เปลี�ยนแปลงค่าหุน้จากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 800 บ.
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พระนครศรีอยธุยา ทต.บางกระสั,น 11105 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร,รถ,บา้น)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด(10,000)

พระนครศรีอยธุยา อบต.คานหาม 5325 สม
 ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั,นตํ�า 600 บาท,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรส และทะเบียนบา้น ของผูค้ ํ,า

รหสั 5315 รับรองสาํเนาใหต้รงกบัหนงัสือคํ,าประกนั[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

พะเยา อบต.เชียงบาน 57786 สม

 ขาดเอกสารเครดิตบูโร (เพื�อประกอบการการพิจารณาวงเงินและพิจารณาผลการอนุมตัิ),หนงัสือ

คํ,าประกนั[ของผูค้ ํ,าฯ (อาํใพ) ระบุสถานะภาพ 2 สถานะ (ไม่มีคู่สมรส /ไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่

สมรส) เพิ�มเติมสาํเนาบตัรคู่สมรสใหม่ใชฉ้บบัที�ไม่เคยผา่นการรับรองมาก่อน],[ผูค้ ํ,าฯ (นง

ลกัษณ์) สถานะภาพเป็นนาง แต่รับรองไม่มีคู่สมรส เพิ�มเติมหลกัฐาน ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร]

พงังา อบต.นาเตย 7815 สห
 แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก 1,000 เป็น 2,000 บาท (ตามอตัราเงินเดือน),คา้งชาํระเดือน ต.ค 59,

แกไ้ขใหม่ เนื�องจากระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ไม่มีคู่สมรส / สมรส)
พทัลุง ทต.นาท่อม 54445 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ (ยงัไม่รวมหนี,  ธกส.)

พทัลุง อบต.ตะแพน 38657 สม
 ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 250,000 (ถา้รับขอบนัทึกปรับลดวงเงินขอกู)้,สาํเนาบตัรประชาชนผูกู้ไ้ม่

รับรองสาํเนา (ขอใหม่),[ผูค้ ํ,ารหสั 20096 คา้งชาํระ]
เพชรบุรี อบต.บางขนุไทร 23133 สม  เพิ�มผูค้ ํ,าประกนั,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ แบบ งด.2
เพชรบุรี อบต.บางขนุไทร 57777 สม  ขอแบบฟอร์มใหม่ทุกอยา่ง,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ แบบ งด.2

มหาสารคาม อบต.กู่ทอง 44587 สม
 ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี, ,ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัชาํระหนี,ของผูค้ ํ,ารหสั 

61316,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั,นตํ�า 1,500 บาท[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้
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มหาสารคาม อบต.ปะหลาน 27813 สห

 วตัถุประสงคข์องสมาชิกคือ ขอปรับโครงสร้างหนี,  แต่เอกสารคาํขอกูใ้ชแ้บบกูหุ้น้ และไม่มีผูค้ ํ,า

ประกนั (เนื�องจากเงื�อนไขการปรับโครงสร้างหนี,ยงัไม่ประกาศ หลงัประกาศใหส้มาชิกแกไ้ข

เอกสารหลกัฐานใหม่),เอกสารที�ส่งมาขอทาํลายเนื�องจากเอกสารไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์

มหาสารคาม อบต.ราษฎร์เจริญ 55656 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มหาสารคาม อบต.วงัแสง 27792 สม  อยากติดต่อสมาชิกโทรไม่รับสาย 8-11-59   เวลา 15.37 น จาํนวน 4 ครั, ง[เอกสารไม่สมบูรณ์]

มหาสารคาม อบต.หนองโน 25603 สห

 ยงัไม่สามารถอนุมตัิใหกู้หุ้น้สะสมได ้เนื�องจากมีหนี,สามญัโดยใชบุ้คคลคํ,าประกนัอยู ่ ยงัไม่

สามารถหกักลบได ้(เป็นสามญัประเภทเดียวกนั)]

มหาสารคาม อบต.หนองโน 48869 สห
 ไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้สะสมได ้เนื�องจากมีหนี,สามญัโดยใชบุ้คคลคํ,าประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถ

หกักลบหนี, เดิมได ้(เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)
มุกดาหาร ทต.คาํอาฮวน 18001 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

แม่ฮ่องสอน อบต.สบเมย 39148 สม  รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�อง 6 ด./ แลว้ส่งเอกสารเขา้มาใหม่ ขอขอ้มูลเครดิตบูโรแนบมาดว้ย

ยโสธร อบต.บึงแก 41135 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ยโสธร อบต.บึงแก 63895 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาาคาร, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด(4,500)
ร้อยเอด็ ทต.ดอกไม้ 34333 สม  รายไดค้งเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

ร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง 16704 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ,์มีประวตัิ

คา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร และสหกรณ์ฯ รักษาประวตัิการชาํระ 1 ปีขึ,นไป]
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ร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง 50952 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์5,000),ผูค้ ํ,าทั,ง 2

 ราย คา้งชาํระ

ราชบุรี อบต.เจดียห์กั 24645 สม

 หนงัสือขอกูเ้งินสามญั+หนงัสือสัญญาเงินกู ้/ไม่ไดก้รอกขอ้มูลผูค้ ํ,า,ลายเซ็นของผูกู้เ้อกสารกูก้บั

เอกสารส่วนตวัเซ็นไม่เหมือนกนั,หนงัสือคํ,าประกนัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น ผูเ้ดียวหนงัสือยนิยอม

หกัเงินของผูค้ ํ,าใหเ้ป็นชื�อผูค้ ํ,า,ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,ไม่มีความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา

ลพบุรี อบต.ช่องสาริกา 11509 สม

 ขาดหนงัสือยนิยอมทวงถามหนี, ,ขาดเอกสารส่วนตวัผูค้ ํ,ารหสั 48001,หนงัสือคํ,าประกนัรหสั 

54756 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอม คนเดียว,รายละเอียดเงินเดือนใชแ้บบตารางขวาง แบบ งด.2,

ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูกู้,้หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป้นเดือนละ 

1500 ตามเลทฐานเงินเดือน

ลพบุรี อบต.ช่องสาริกา 48001 สม
 ขอรายละเอียดเงินเดือนใหม่แบบตารางขวาง แบบ งด 2,ขาดหนงัสือคํ,าประกนัของ 54756,ขาด

เอกสารส่วนตวัของ 11509,ขาดหนงัสือยนิยอมทวงถามหนี, ,เพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่ง

เปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน

ลาํปาง ทต.แม่เมาะ 36802 สห
ไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื�องจากติดภาระคํ,าประกนัสมาชิกที�ถูกใหพ้น้สภาพแลว้และยงัมีหนี,
คา้งชาํระ

ลาํปาง อบต.นายาง 50232 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด(4,500)
ลาํปาง อบต.เสริมกลาง 51954 สม  คาํนวนรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

ศรีสะเกษ อบต.หวัชา้ง 42478 สห
 สมาชิกยงัมีกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลคํ,าประกนั และฉุกเฉินอยู ่ ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้

เนื�องจากไม่สามารถหกักลบหนี, ที�มีอยูไ่ด ้(หุน้สะสมไม่พอหกัหนี, เดิม)
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สกลนคร อบต.สวา่งแดนดิน 55820 สม  รายไดห้ลงัค่าใช่จ่ายต่างๆแลว้เงินเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงักูไ้ม่ได้

สงขลา ทต.พะวง 12943 สม
ขาดหนงัสือยนิยอมติดตามทวงถามหนี, ,หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่ง

เปลี�ยนเป็นเดือนละ 1100
สตูล อบต.ควนกาหลง 39259 สห  มีสามญัเดิมอยูย่งัไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ,าประกนัได ้(เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)

สุโขทยั อบต.บา้นป้อม 39663 สห
แบบฟอร์มการกูหุ้น้ผดิ,มีประวตัิการคา้งชาํระค่าหุน้ ใหท้าํประวตัิการชาํระอีก 6 เดือน  (แลว้ค่อย

ยื�นเอกสารมาใหม่)

สุโขทยั อบต.ปากแคว 28354 สห
ไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ,าประกนัได ้เนื�องจากมีหนี,สามญัที�ใชบุ้คคลคํ,าประกนัอยู ่( มีหุน้

สะสมอยูไ่ม่พอหกักลบกบัสัญญาเดิมได)้

สุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร 28741 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

สุรินทร์ ทต.กระหาด 30530 สม ผูค้ ํ,ารหสั 64020 พึ,งชาํระค่าหุน้ได ้10 งวด ยงัคํ,าไม่ได้

สุรินทร์ ทต.กระหาด 33913 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินที�จะเสนอพิจารณาได ้250,000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี,ใหท้าํ

บนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่ง

เปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน
สุรินทร์ อบต.กุดขาคีม 44061 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สุรินทร์ อบต.คาํผง 33991 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกู้

กาํหนด(4,000)
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สุรินทร์ อบต.นอกเมือง 21409 สม

 ขอหนงัสือคํ,าขอกูใ้หม่ ระบุชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง ผบช.ดว้ย,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูร้ะบุชื�อผูค้ ํ,า

ประกนั,ขอหนงัสือติดตามทวงถามหนี, ,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน,ขอสาํเนา

บตัรประจาํตวัคู่สมรสใหม่ไม่ชดั,ขอสาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารใหม่ไม่ไดร้ับรองสาํเนาขอ

หนงัสือคํ,าประกนัใหม่ระบุดว้ยคํ,าประกนัใหใ้คร

สุรินทร์ อบต.นอกเมือง 21416 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนดไม่เป็นไปตามเงื�อนไข 

(ตอ้งเหลือ 4,500 บ.)

สุรินทร์ อบต.ไพรขลา 14508 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร บา้น รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด(4,500)

อาํนาจเจริญ อบต.ชานุมาน 6378 สม

ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั,นตํ�า 2,000 บาทประวตัิการชาํระหุน้ของสมาชิกต่อเนื�องได ้1 ปี 

เสนอพิจารณาใหท้ี� 500,000 บาท (ผลเป็นประการใดขึ,นอยูก่บัคณะอนุกรรมการ) ขอบนัทึกลด

วงเงิน,ขอหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี, ,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้ ํ,ารายคุณ พฒั

ชรินทร์,ติดต่อสมาชิกไม่ได้

อุบลราชธานี ทต.คาํนํ,าแซบ 38172 สม
คา้งชาํระ ก.ย.59 รักษาประวตัิต่อเนื�องอีก 3 เดือน,ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ปรับค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิมเป็น 2,000,เปลี�ยนผูค้ ํ,าประกนั ผูค้ ํ,ารหสั 11894 คา้งชาํระ,ขาดหนงัสือยนิยอมให้

ติดตามทวงถามชาํระหนี,

อุบลราชธานี อบต.กุดลาด 46600 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ยงัไม่สามารถเสนออนุมตัิได้

อุบลราชธานี อบต.คาํหวา้ 21999 สม  มีคา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร
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อุบลราชธานี อบต.ท่าลาด 12978 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือเสนอพิจารณาได ้250,000 ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี,ให้

ทาํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง,ขาดหนงัสือยนิยอมติดตามาทวงถามหนี, ,เปลี�ยนผูค้ ํ,าประกนัราย

ใหม่[ผูค้ ํ,ารหสั 12975 คํ,าเตม็ 3 สัญญาแลว้
อุบลราชธานี อบต.โนนกาเล็น 49943 สม  ขาดหนงัสือยยิอมใหต้ิดตามทวงหนี,ผูกู้,้ขาดสาํเนาบตัรของคู่สมรสผูกู้ ้

อุบลราชธานี อบต.พงัเคน 62203 สม
 คาํนวนรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย จากยอดเงินคงเหลือ วงเงินที�สามารถอนุมตัิได ้120,000 บาท 

(บนัทึกเพื�อขอลดวงเงินจาก 300,000 บาท เป็น 120,000 บาท)[ทาํประวตัิการชาํระต่อเนื�องอีก 3 

เดือน ( ธ.ค 59, ม.ค 60 ,ก.พ 60) ยื�นเอกสารกูเ้ขา้มาใหม่
อุบลราชธานี อบต.ม่วงใหญ่ 8536 สห  มีประวตัิการคา้งส่งค่าหุน้รายเดือน ใหท้าํประวตัิการชาํระต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 1 ปี


