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กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 52404 สม

 กูเ้งิน 100,001 บ.ขึ!นไป ตอ้งใชผู้ค้ ํ!าประกนั 2-3 ราย[ใชผู้ค้ ํ!าประกนั 1 คน ตอ้งไม่ตํ1ากวา่ระดบั 6 

ถา้ตํ1ากวา่ระดบั 6 คํ!าประกนั ตอ้งใช ้2-3 คนคํ!าประ,หุน้สะสม 33,100 บาท  กูไ้ด ้10% ของ

ยอดเงินสะสม ( 330,000 บาท) บนัทึกขอลดวงเงิน,แจง้เปลี1ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 500 เป็น 

 1,100 บาท ตามอตัราเงินเดือน

กาฬสินธุ์ ทต.คาํบง 3515 สม

 ใหเ้ปลี1ยนผูค้ ํ!า คุณฤติมา มีประวตัิคา้งชาํระใหร้ักษาประวตัิต่อเนื1องอีก 6 เดือน,ขอรายละเอียด

รายงานประกอบเงินเดือนฏีกา 3 เดือน ของผูกู้+้ผูค้ ํ!า องัคราสิทธิE ,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 750 

เป็น 1,500

กาํแพงเพชร อบต.สักงาม 9590 สม
ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอหนงัสือสัญญากูใ้หม่ระบุผูค้ ํ!าดว้ย,ขอหนงัสือเพิ1มหุน้รายเดือนขั!นตํ1า 2,000

 บาท

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2559

กาํแพงเพชร อบต.สักงาม 9590 สม
 บาท

ขอนแก่น ทต.นาเพียง 57842 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,000)

ขอนแก่น อบต.บวัเงิน 42864 สม
 ขอสาํเนาบตัรประชาชนผูกู้ใ้หม่ (ถ่ายสาํเนาใหช้ดัเจน) (จนท.ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย),ปรับค่า

หุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100

ขอนแก่น อบต.บา้นใหม่ 39451 สม

 แจง้เปลี1ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 1,100 บาท ตามอตัราเงินเดือน,คาํนวณรายไดห้ลงั

หกัค่าใชจ้่าย   สามารถอนุมตัิวงเงินได ้350,000 บาท,เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนัรายใหม่ผูค้ ํ!าประกนั ราย 

(039453)  ค ํ!าครบสิทธิE  3 สัญญาแลว้

ฉะเชิงเทรา ทต.บางสมคัร 50298 สม  ชาํระหนี! เดิมยงัไม่ถึง 25% (ติดต่อชาํระหนี! เพิ1มเติมใหค้รบ 25%)
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ฉะเชิงเทรา อบต.คูย้ายหมี 57333 สม  ชาํระตน้สัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25 %,ใบเพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนเดือนละ 

1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,ผูค้ ํ!ารหสั 57334 ไม่ไดร้ับรองสาํเนาเอกสารส่วนตวัทุกฉบบั

ฉะเชิงเทรา อบต.คูย้ายหมี 57334 สม
 ชาํระตน้เงินสัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25% ตอ้งชาํระใหค้รบก่อนถึงจะกูไ้ด,้หนงัสือคํ!าประกนัทั!ง 2 

ราย ไม่ไดร้ะบุชื1อผูกู้,้ใบเพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลท

ฐานเงินเดือน,หนงัสือคํ!าประกนัรหสั 60797 รายเซ็นคู่สมรสไม่ตรงกบัเอกสารแนบ

ฉะเชิงเทรา อบต.คูย้ายหมี 57728 สม

 ชาํระตน้สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25% ชาํระเพิ1มอีก 10,800 ยงัไม่รวมเรียกเก็บรายเดือน,ใบเพิ1มหุน้

รายเดือนจากเดิมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท,ผูค้ ํ!ารหสั 58881 หนงัสือคํ!าประกนั กบั

เอกสารแนบเซ็นไม่ตรงกนั หนงัสือคํ!าไม่มี น.ส เอกสารแนบมี น.ส.
 เปลี1ยนหนงัสือยนิยอมหกัเงินใหม่แบบที1ส่งมาเลิกใชแ้ลว้ ผูกู้,้เพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมที1เคยส่ง

ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา 58881 สม

 เปลี1ยนหนงัสือยนิยอมหกัเงินใหม่แบบที1ส่งมาเลิกใชแ้ลว้ ผูกู้,้เพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมที1เคยส่ง

เปลี1ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท,ใหเ้พิ1มผูค้ ํ!าประกนัเนื1องจาก[ผูค้ ํ!าไม่ใช่ชาํนาญการ กูเ้กิน 100,000 

ใชส้ิทธิคํ!าคนเดียวไม่ได้

เชียงราย อบต.ปอ 63090 สม

อนุมตัิวงเงินได ้130,000 (ถา้รับขอหนงัสือปรับลดวงเงิน),เพิ1มผูค้ ํ!า (ขอกูว้งเงินเกิน 1 แสน จะใชผู้ ้

ค ํ!าคนเดียวตอ้งระดบั 6 ขึ!นไป),ขอรายละเอียดรายงานประกอบเงินเดือนฏีกาของผูกู้แ้ละผูค้ ํ!า ให้

การเงินรับรองสาํเนา

เชียงใหม่ ทต.ท่าผา 32087 สม  เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนัใหม่ ผูค้ ํ!าคา้งชาํระ,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100

ตรัง อบต.บ่อหิน 63427 สม

 หุน้สะสม 11,200 บาท สามารถกูไ้ด ้10%  ยอด 110,000 บาท  (กรณีซื!อหุน้สะสมเพิ1มหลงัจาก

ซื!อหุน้สะสมรอ 6 เดือน กูไ้ด ้ระยะเวลาในการซื!อหุน้สะสมสิ!นสุด 30 มิ.ย 59 ),บนัทึกเพื1อขอลด

วงเงินจาก 200,000 เป็น 110,000  (กรณียนืยนักู)้
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ตาก อบต.พระธาตุ 55862 สม

 แจง้เปลี1ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จากเดือนละ 500 บาท เป็น 800 บาท ตามอตัราเงินเดือน,

หนงัสือคํ!าประกนั[ผูค้ ํ!าประกนัระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน  ระบุมา 2 สถานะ ยนืยนัไม่มีคู่สมรส 

และ ไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรสพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานมาพร้อม

ตาก อบต.แม่กาษา 12466 สม  ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส,ขอหนงัสือคํ!าประกนัของรหสั 54468 ใหม่ 

หากไม่มีคู่สมรสตอ้งลงนามยนืยนัในหนงัสือคํ!าประกนัพร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานประกอบ

ตาก อบต.แม่กาษา 54468 สม

 กูไ้ด ้340,000 บาท ตามหุน้สะสม 10% ของวงเงินที1ขอกู,้เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนัประวตัิการชาํระไม่

ต่อเนื1อง กรณีเปลี1ยนทาํใบคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ เพิ1มหนงัสือคํ!าประกนัและ

หลกัฐานผูค้ ํ!ารายใหม่
กูไ้ด ้200,0000 บาท ตามเกณฑ ์ขอบนัทึกลดวงเงิน,ขอใบรายละเอีอดการจ่ายเงินเดือนของผูกู้ใ้หม่ 

เป็นรายละเอียดประกอบการจดัทาํเช็คจ่ายเงินเดือนพนกังาน,ขอขอ้มูลเครดิดบูโรใหม่ ขอเป็นตวั

ตาก อบต.ยกกระบตัร 24251 สม

เป็นรายละเอียดประกอบการจดัทาํเช็คจ่ายเงินเดือนพนกังาน,ขอขอ้มูลเครดิดบูโรใหม่ ขอเป็นตวั

จริงและขอ้มูลอพัเดท มีอายไุม่เกิน 3 เดือน,ขอหนงัสือคํ!าประกนั และหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงิน

ชาํระหนี!ใหม่ หา้มเอาคนกูม้าเป็นพยาน และหนงัสือคํ!ากรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งยนืยนัวา่ไม่มีคู่

สมรส,ขอหนงัสือเพิ1มหุน้รายเดือนขั!นตํ1า 800 บาท

นครนายก อบต.พรหมณี 46086 สม  รายไดห้ลงัหกัเหลือตํ1ากวา่งื1อนไขที1สหกรณ์กาํหนด

นครปฐม อบต.ท่าพระยา 45075 สม
 ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,คู่สมรสผูกู้ร้ับรองสาํเนาบตัรไม่ตรงกบัหนงัสือสัญญาเงินกู,้ผูค้ ํ!ารับรอง

สาํเนาบตัรและหลกัฐานต่างๆไม่ตรงกบัหนงัสือคํ!าประกนั

นครพนม อบต.ดงขวาง 60540 สม
 รักษาประวตัิ อีก 6 ด.ประวตัิไม่ต่อเนื1อง,ชาํระสัญญาเดิมยงัไม่ครบ 12 งวด / สัญญาเดิมชาํระตน้

ยงัไม่ถึง 25 %,เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ!าค ํ!าเตม็ 3 สัญญาแลว้

นครพนม อบต.หนองสังข์ 18116 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ูส้ามญัยงัไม่ได ้แนะนาํใหกู้ฉุ้กเฉิน
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นครราชสีมา อบต.พลกรัง 41494 สม
 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้เพิ1ม หุน้รายเดือนจากเดิมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตาม

เลทฐานเงินเดือน

นครราชสีมา อบต.หนองหญา้ขาว 61305 สม  งดกู ้เนื1องจากเป็น สมาชิก สอ. นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช อบต.ชา้งซา้ย 50590 สม
 หลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้วงเงินที1จะพิจารณาได ้400,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี!ใหท้าํบนัทึก

ขอปรับลดวงเงินลง

นนทบุรี อบต.หนองเพรางาย 52630 สม

 ผูกู้ค้า้งชาํระเดือน เม.ย. ขอดูการชาํระเดือน ก.ค. 59,ไม่มีหนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงิน

ของผูกู้,้สาํเนาบตัรขา้งราชการผูค้ ํ!า K.ศราวฒุิ หมดอายุ

นราธิวาส ทต.กะลุวอเหนือ 60725 สม  สัญญาเดิมยงัส่งไม่ครบ 12 งวด / ไม่ถึง 25%

นราธิวาส อบต.มะรือโบตก 4812 สม

 ขอกูว้งเงิน 500,000 บาท คาํนวณรายไดห้ลงัหกัยอดเงินคงเหลือตํ1ากวา่เงื1อนไขที1กาํหนด สามารถ

อนุมตัิไดใ้นวงเงิน 350,000 บาท (บนัทึกเพื1อขอลดวงเงินจากเดิม 500,000 เป็น 350,000),แจง้

เปลี1ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 750 เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือนเปลี1ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 750 เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือน

นราธิวาส อบต.มะรือโบตก 17865 สม
 ชาํระตน้สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25%,ใบเพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมจากที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 

1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

นราธิวาส อบต.ลุโบะสาวอ 17871 สม
 คา้งหนี!ธนาคาร,เพิ1มหุน้ร่ยเดือนจากเดิมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลทฐาน

เงินเดือน

น่าน อบต.นาซาว 61504 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์แนะนาํใหกู้ฉุ้กเฉิน

บึงกาฬ อบต.โสกก่าม 3906 สม
 รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี! อื1นกูไ้ด ้250,000 บาท ขอบนัทึกลดวงเงิน,ขอหนงัสือเพิ1มหุน้รายเดือนขั!น

ตํ1า 600 บาท

บุรีรัมย์ อบต.โคกสูง 45474 สห  ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื1องจากมีสามญัและฉุกเฉินอยู่

พิษณุโลก อบต.ท่าตาล 59974 สม  ขอรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่] #2).อื1น ๆ[ชาํระหนี! เดิมไม่ถึง 25%
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มหาสารคาม อบต.เขวาไร่ 44105 สม
 ชาํระตน้เงินสัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25%,ใบเพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 

1100 บาท ตามเลทฐานเงินเดือ

มหาสารคาม อบต.ชื1นชม 1140 สม  ขอหนงัสือคํ!าประกนัใหม่ทั!ง 2 ราย ใหร้ะบุดว้ยวา่คํ!าประกนัใหใ้คร

มหาสารคาม อบต.โนนภิบาล 54575 สม

 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,ขาดฎีการายละเอียดเงินเดือนทั!งผูกู้แ้ละผูค้ ํ!า,.เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนัรายใหม่[ผู ้

ค ํ!ารหสั 21528 คา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด,สัญญาเงินกูผู้กู้ส้่งสูงสุดได ้32 งวด เนื1องจากอายใุกล้

เกษียรแลว้

มหาสารคาม อบต.ลานสะแก 60710 สม รายไดห้ลงัหกัไม่เป็นไปตามเงื1อนไขของสหกรณ์(รอกู ้ฉุกเฉิน แทน)

มุกดาหาร ทต.หวา้นใหญ่ 34372 สม  ชาํระตน้เงินสามญัยงัไม่ครบ 25% ใหช้าํระเพิ1มเขา้มาใหค้รบ

ยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก 62159 สม  รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี! อื1น เงินคงเหลือเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ยโสธร อบต.สงยาง 52356 สม  ชาํระต่อเนื1องอีก 3 เดือน และขอขอ้มูลเครดิดบูโร

ยะลา อบต.กาตอง 52425 สม  เพิ1มผูค้ ํ!า 1 คน (สิทธิE ค ํ!าไม่พอ)ยะลา อบต.กาตอง 52425 สม  เพิ1มผูค้ ํ!า 1 คน (สิทธิE ค ํ!าไม่พอ)

ยะลา อบต.กาตอง 63084 สม  ขาดเอกสารเครดิตบูโร

ร้อยเอด็ ทต.ชุมพร 13313 สม

 ชาํระหนี! เดิมไม่ถึง 25%,ขอหนงัสือเพิ1มหุน้รายเดือน ขั!นตํ1า 2,000 บาท,ขอหนงัสือคํ!าประกนัของ

รหสั 17229 ใหม่ ระบุดว้ยวา่คํ!าประกนัใคร,ขอหนงัสือคํ!า และหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี!
ใหม่ของรหสั 10077 โหลดแบบฟอร์มใหส้มบูรณ์

ร้อยเอด็ อบต.นาโพธิE 20707 สม  ชาํระติดต่อกนั 12 งวด แลว้ทาํเรื1องขอกูม้าใหม่

ร้อยเอด็ อบต.สามขา 41638 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,ชาํระเงินตน้สามญัยงัไม่ครบ 25%  พึ1งชาํระได ้12%,หนงัสือคํ!าประกนั

เงินกูช้่องคาํยนิยอมคู่สมรส ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นคนเดียว,ใบเปลี1ยนแปลงเงินเดือนจากเดิมที1เคย

ส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 800 ตามเลทฐานเงินเดือน

ร้อยเอด็ อบต.หนองแกว้ 26526 สม  ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,เพิ1มผูค้ ํ!าประกนัอีก 1 ราย
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ร้อยเอด็ อบต.หนองขุ่นใหญ่ 37295 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื1อนไขที1สหกรณ์กาํหนด

ระยอง อบต.แม่นํ!าคู ้ 50975 สม

 เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ!า ค ํ!าเตม็ 3 สัญญาแลว้,รายละเอียดเงินเดือนยอ้นหลงั 3 ด. ทั!งผูกู้+้

ผูค้ ํ!า,ใบเพิ1มหุน้รายเดือนจากเมที1เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนะ 1500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,กูไ้ด้

วงเงิน 10% ของหุน้สะสม  360,000 บาท

ราชบุรี อบต.บา้นม่วง 50557 สม  มีประวตัิคา้งชาํระใหร้ักษาประวดัิการชาํระต่อเนื1อง 12 เดือน

ราชบุรี อบต.บา้นม่วง 52428 สม
 สาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ!า คุณเบญ็จมาศ หมดอาย,ุสัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก

เดิม 500 เป็น 1,100

ลพบุรี อบต.ทุ่งท่าชา้ง 59635 สม

 ขาดเครดิตบูโรของผูกู้,้ขอรายละเอียดเงินเดือนยอ้นหลงั 3 ด.ทั!งผูกู้แ้ละผูค้ ํ!า ให ้ผอ.คลงัเซ็น

รับรองสาํเนา,คาํขอกูก้รอกรายละเอียดขอ้มูลผูค้ ํ!าไม่ครบ,ใบเปลี1ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที1

เคยส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

ลพบุรี อบต.บา้นเบิก 61867 สม เพิ1มผูค้ ํ!า (ขอวงเงินเกิน 1 แสน จะใชผู้ค้ ํ!าคนเดียว ตอ้งระดบั 6 ขึ!นไป)ลพบุรี อบต.บา้นเบิก 61867 สม เพิ1มผูค้ ํ!า (ขอวงเงินเกิน 1 แสน จะใชผู้ค้ ํ!าคนเดียว ตอ้งระดบั 6 ขึ!นไป)

ลพบุรี อบต.วงัเพลิง 41870 สม  คู่สมรสผูกู้ร้ับรองสาํเนาบตัรไม่ตรงกบัหนงัสือสัญญาเงินกู้

ลาํปาง อบต.บา้นขอ 63224 สม ขาดเอกสารใบเปลี1ยนชื1อของผูค้ ํ!าประกนั

ลาํปาง อบต.บา้นขอ 63225 สม เพื1มเติมเอกสารการเปลี1ยนชื1อของผูกู้ ้

ศรีสะเกษ ทต.โดด 48252 สม  รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี! อื1นๆ เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ศรีสะเกษ อบต.ขะยงู 54229 สม  รายไดห้ลงัหกัไม่เป็นไปตามเงื1อนไขที1สหกรณ์กาํหนด

ศรีสะเกษ อบต.โนนปูน 8853 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชค้งเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,500)

ศรีสะเกษ อบต.โนนปูน 44909 สม  ขอหนงัสือเพิ1มหุน้รายเดือนขั!นตํ1า 1,100 บาท,ผูกู้แ้ละผูค้ ํ!าอยา่ชาํระล่าชา้

ศรีสะเกษ อบต.พิมาย 30725 สม
 เปลี1ยนผูค้ ํ!าประกนั ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื1อง กรณีเปลี1ยนใหท้าํใบคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญา

เงินกูใ้หม่ เพิ1มหนงัสือคํ!าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ!ารายใหม่
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ศรีสะเกษ อบต.ศรีโนนงาม 42515 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื1อนไขที1สหกรณ์กาํหนด(ใหกู้อ้ยา่งอื1นแทน)

สกลนคร อบต.ทุ่งแก 5746 สม  รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้ เงินคงเหลือตํ1ากวา่เกณฑท์ี1สหกรณ์กาํหนด]

สงขลา อบต.จะโหนง 4472 สม
 ขอเอกสารเครดิตบูโรใหม่ (เอกสารมีอายไุม่เกิน 3 เดือน)[เพิ1มผูค้ ํ!าประกนัอีก 1 คน (กูเ้กิน 

800,000 ผูค้ ํ!าระดบั ชก. คํ!า 2 คนไม่ได)้

สงขลา อบต.ท่าบอน 61112 สม  ขอเอกสารเครดิตบูโร] #2).อื1น ๆ[รายละเอียดรายงนประกอบฏีกา 3 เดือน (ผูกู้+้ผูค้ ํ!า)

สตูล อบต.เกาะสาหร่าย 51310 สม  รักษาประวตัิการชาํระอีก 3 เดือน,ปรับหุน้รายเดือนจากเดิม 800 เป็น 1,100

สมุทรปราการ อบต.หนองปรือ 43670 สม
 ขอหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่ายผูค้ ํ!ารหสั 21671,เปลี1ยนผูค้ ํ!ารหสั 21073 ประวตัิการชาํระไม่

ต่อเนื1อง

สระบุรี อบต.หว้ยขมิ!น 5333 สม

 ชาํระตน้สามญัเดิมยงัไม่ครบ 25% ชาํระตน้เพิ1มอีก 40,000 บาท,ใบเพิ1มหุน้รายเดือนจากเดิมที1เคย

ส่งเปลี1ยนเป็นเดือนละ 2,000 บาทตามเลทฐานเงินเดือนโทรหาไม่รับสาย     โทรเขา้หน่วยงานไป

ขา้งนอกขา้งนอก

สุโขทยั อบต.วงัลึก 63507 สม กูไ้ดต้ามหุน้สะสมที1มี 70,000 บาทถา้ตอ้งการยอดนี!ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,ขาด

รายละเอียดเงินเดือนของผูค้ ํ!ารหสั 61088 ยอ้นหลงั 3 ด.,ผูกู้ย้งัชาํระค่าหุน้ไม่ถึง 12 งวด

สุราษฎร์ธานี อบต.เขาหวัควาย 56476 สม รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี!  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ 25253 สม
 หนงัสือคํ!าไม่ระบุชื1อผูกู้ ้และหา้มใชก้ระดาษรีไซเคิล,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 800

สุรินทร์ อบต.จรัส 5759 สม ผูค้ ํ!ารหสั 26815 คา้งชาํระ

หนองคาย ทต.ปะโค 30994 สห แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก 1,100 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน[คา้งชาํระเดือน พ.ค 2559)
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หนองคาย อบต.ทุ่งหลวง 39528 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดคงเหลือไม่เป็นตามเงื1อนไข ,ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

อุดรธานี อบต.สะแบง 24099 สม  เงินคงเหลือตํ1ากวา่เกณฑท์ี1สหกรณ์กาํหนด,ประสานสมาชิกแลว้ กูหุ้น้แทน

อุบลราชธานี อบต.ช่องเมก็ 54846 สม  รายไดค้งเหลือตํ1ากวา่เกณฑท์ี1สหกรณ์กาํหนด มีหนี!  ธกส. ดว้ย ลดวงเงินแลว้กไ้ม่พอ

อุบลราชธานี อบต.เตย 24465 สห
 แจง้เปลี1ยนแปลงการถือหุน้รายเดือน จากเดิม 500 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน,ทาํประวตัิการ

ชาํระต่อเนื1อง (มีประวตัิการคา้งชาํระและชาํระเงินล่าชา้)

อุบลราชธานี อบต.เหล่าแดง 46501 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

อุบลราชธานี อบต.เหล่าบก 24510 สห  ประวตัิการชาํระไม่ปกติ ทาํประวตัิการชาํระต่อเนื1องอยา่งนอ้ย 1 ปี


