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กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 50264 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

กาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม 14736 สค
แกไ้ขเอกสารใหม่ หา้มนาํผูค้าํมาเป็นพยาน,ขาดหนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกั

เงินของผูกู้,้ขอเงินเดือนคุณสิริพรรณใหม่ เงินเดือนไม่ตรง

กาญจนบุรี อบต.ชะแล 12009 สม
รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์

กาญจนบุรี อบต.ชะแล 12010 สม
รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์

กาญจนบุรี อบต.ตะคราํเอน 28494 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

กาฬสินธุ์ ทต.หนองสรวง 47752 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร สหกรณ)์ คงเหลือไม่ตามเกณฑ,์

แนะนาํใหกู้เ้งินสามญัโดยทุนเรือนหุน้คาํประกนั (90% ของทุนเรืนหุน้)

กาฬสินธุ์ ทต.หนองสรวง 61161 สม คา้งหนีบตัรเครดิต,สมาชิกกูโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้คาํประกนัแทน

กาฬสินธุ์ ทต.หวันาคาํ 8101 สม
คงเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ์) ไม่เป็นตามเกณฑที์

กาํหนด,ผูค้าํประกนั รหสัสมาชิก 32606 คา้งชาํระ

กาฬสินธุ์ อบต.แซงบาดาล 19242 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

เอกสารยื่นกูเงินเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2561  ถึง 15 กรกฎาคม 2561
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ขอนแก่น ทต.ขนวน 48808 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่ตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

ขอนแก่น ทต.หว้ยยาง 38887 สม ใหผู้กู้รั้กษาประวตัิการชาํระต่อเนือง 1 ปี,เอกสารไม่สมบูรณ์

ขอนแก่น อบต.ป่าหวายนงั 42096 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลด

วงเงินยงัไม่ได้

ชลบุรี อบต.พานทองหนองกะขะ 61415 สม
มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร ตอ้งรักษาประวตัิการชาํระสินเชือธนาคารอีก 6 

เดือน (ยนืเอกสารใหม)่

ชยัภูมิ อบต.นาหนองทุ่ม 12730 สม
 หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์

เชียงราย อบต.ป่าตึง 22976 สม
เอกสารการรับรองหนีปิดรถ,หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น

เดือนละ 2,000 บาทตามฐานเงินเดือน

เชียงใหม่ ทต.ขีเหลก็ 46671 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

นครปฐม อบต.วดัสาํโรง 62588 สม หลงัหกัค่าใช่จ่ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

นครปฐม อบต.หินมูล 11990 สม

เพมิผูค้าํ 1 ราย หรือลดวงเงินกูเ้ป็น 450,000 บาท,หนงัสือคาํประกนั คุณอสัชยั ไม่

มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,สําเนาบตัรประชาชน+ทะเบีนบา้น+ทะเบียนสมรส ของคู่

สมรสผูค้าํคุณอสัชยั,หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่ง

เปลียนเป็นเดือนละ 2,600 บาทตามฐานเงินเดือน

นครพนม อบต.นาหวา้ 62933 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด
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นครราชสีมา อบต.ปากช่อง 59659 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ์) คงเหลือไม่ตามเกณฑที์

กาํหนด

นครราชสีมา อบต.สารภี 17069 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ์) คงเหลือไม่ตามเกณฑ์

ทีกาํหนด

นครศรีธรรมราช อบต.ร่อนพิบูลย์ 56890 สม ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัคาํนวณสิทธิไม่ได)้

นราธิวาส อบต.ลุโบะสาวอ 26636 สม  #1).อืน ๆ[คา้งชาํระหนีธนาคาร รักษาประวติั 6 เดือนค่อยยนืกูม้าใหม่]

บึงกาฬ ทต.หอคาํ 38302 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

บึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 27765 สค สมาชิกขอคิดใหม่อีกที กรณีปรับ สค

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.ชยัเกษม 44005 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์

ปัตตานี อบต.นาประดู่ 47880 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 1 ปี

พระนครศรีอยธุยา อบต.ธนู 9343 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์

พระนครศรีอยธุยา อบต.ธนู 19711 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์
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พทัลุง ทต.นาท่อม 43939 สม

ขาดเงินเดือนผูค้าํประกนัทงั 2 ราย,เงินเดือนผูกู้ไ้ม่มีตามฐานเงินเดือน,หนงัสือเพมิ

หุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,100 บาทตามฐานเงินเดือน,

วงเงินทีเสนอพจิารณาได ้180,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนีใหท้าํบนัทึก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง

พทัลุง อบต.เขายา่ 45110 สค ยงัไม่เขา้เงอืนไขปรับโครงสร้างหนี

เพชรบุรี อบต.บางจาก 20884 สม
คงเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร บา้น รถ สหกรณ)์ ไม่ตามเกณฑที์

กาํหนด

เพชรบูรณ์ ทต.บ่อไทย 23336 สม
คงเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร สหกรณ)์ คงเหลือไม่ตามเกณฑที์

กาํหนด,ผูค้าํประกนั คุณอุดม คาํไม่ไดเ้นืองจากเป็นคู่สมรส

เพชรบูรณ์ อบต.นาํกอ้ 27151 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

มหาสารคาม อบต.งวับา 53674 สห

หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญัไม่ไดรั้บคาํยนิยอมจากคู่สมรส,สําเนาทะเบียนบา้น

ของผูกู้ไ้ม่มี (ทีแนบมาเป็นของ "นายภานุรุจ บุรีนอก), แนบหนงัสือเปลียนแปลง

ค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่ง 2,000 บาทเปลียนเป็น 4,100 บาท ต่อเดือน (ตาม

อตัราเงินเดือน)

มหาสารคาม อบต.ยางท่าแจง้ 61944 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่

สมบูรณ์
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มหาสารคาม อบต.หนองเมก็ 63911 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ไดร้ะบุชือผูค้าํประกนั,บนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง

เหลือ 240,000 บาท อนุมติัหลกัหมืน,หนงัสือคาํประกนัไม่ไดร้ะบุชือผูกู้,้หนงัสือ

คาํประกนัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นรับคาํยนิยอม คนเดียว,หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจาก

เดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,100 บาทตามฐานเงินเดือน

ลพบุรี ทต.เขาพระยาเดินธง 39287 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร

ลพบุรี อบต.มุจลินท์ 59796 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

ลาํปาง อบต.บา้นขอ 63226 สห ไม่สามารถกูหุ้น้ได ้เนืองจากมีหนีสามญัและฉุกเฉิน atm  ไม่พอหกักลบหนีเดิม

เลย ทต.ท่าชา้งคลอ้ง 10022 สม
หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,500 บาทตามฐาน

เงินเดือน,ผูค้าํคุณสุขใจ กูไ้ม่ได ้ขอยกเลิกการคาํประกนั รอหนงัสือยกเลิก

เลย อบต.ภูหอ 18091 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้

ยงักูไ้ม่ได้

เลย อบต.ภูหอ 33301 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงงงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลด

วงเงินแลว้ยงัไม่ได,้เอกสารไม่สมบูรณ์

ศรีสะเกษ อบต.ขะยงู 41966 สห
หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั[ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน  ( คู่สมรสเซ็นยนิยอม แต่

ผูกู้เ้ซ็นรับรองวา่ไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายดว้ย)
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ศรีสะเกษ อบต.บก 40606 สห
ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูกให้

ออก

ศรีสะเกษ อบต.โพนยาง 24487 สม มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวัชา้ง 29040 สม เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่เนืองจากคุณธรวิช คา้งชาํระต่อเนือง / ทาํเอกสารใหม่

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวัชา้ง 45872 สม
มีประวติัชาํระสินเชือธนาคารล่าชา้ รักษาประวติัสินเชือธนาคารอีก 6 เดือน (ค่อย

ยนืเอกสารใหม)่,เอกสารไม่สมบูรณ์

สตูล อบต.เกาะสาหร่าย 48753 สห
เปลียนแบบฟอร์มใหม่ (ใชส้าํหรับกูหุ้น้),ใบปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 600 

เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน

สตูล อบต.ควนกาหลง 2430 สม
สัญญาเดิมไม่ถึง 25% (68,000 ไม่รวมดอกเบียและประจาํเดือน), หนงัสือรับรอง

ยอดปิดชาํระหนีธนาคาร ธกส.,สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํ คุณพรสิทธิ

สมุทรปราการ อบต.บางพลีใหญ่ 33652 สม
เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่คุณพิมล คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้,หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ได้

ระบุชือผูค้าํ,ขาดสาํเนาเลขทีบญัชี

สมุทรปราการ อบต.บางพลีใหญ่ 33653 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป้นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้

ยงัไม่พอ

สมุทรสงคราม อบต.วดัประดู่ 64570 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ์) คงเหลือไม่ตามเกณฑ์

ทีกาํหนด,มีคา้งชาํระสินชือธนาคาร
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สมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 22058 สม
คา้งชาํระหนีธนาคาร /ยงักูไ้ม่ได,้ผูค้าํคุณเธียรพฒัน์ ยงัไม่สามรถคาํไดพึ้งชาํระค่า

หุน้ได ้3 งวด,

สมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 22059 สม

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่คุณเธียรพฒัน์ยงัคาํไม่ได ้พงึชาํระไดหุ้น้ได ้3 งวด] #2).

อืน ๆ[สัญญาเดิมชาํระได ้12%ตอ้งชาํระใหถึ้ง 25%ถึงจะกูใ้หม่ได ้(62,501 บาทยงั

ไม่รวมรายเดือน)

สมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 33221 สม

หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,100 บาทตามฐาน

เงินเดือน,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่คุณเธียรพฒัน์ยงัคาํไม่ไดพึ้งชาํระค่าหุน้ได ้3 

เดือน,หนงัสือคาํประกนัคุณทกัษิณา ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นคาํยนิยอมคนเดียว

สระแกว้ อบต.เขาฉกรรจ์ 287 สห
ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกทถีูกให้

ออกเนืองจากคา้งชาํระ

สระบุรี อบต.กุ่มหกั 58213 สม งดกู ้มีหนีกบัสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดั

สระบุรี อบต.ท่าคลอ้ 11869 สห
ไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เเนืองจากมีหุน้นอ้ยกวา่หนี  (มีหนีสามญัโดย

ใชบุ้คคลคาํ)

สระบุรี อบต.ท่าคลอ้ 50965 สห
ไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากมีหุน้นอ้ยกวา่หนี (มีหนีสามญับุคคล

คาํประกนั)

สระบุรี อบต.บา้นป่า 59887 สม
หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้

ยงัไม่ได้



จังหวัด หน่วย รหัส ประเภท เหตุผล

หนองบวัลาํภู อบต.วงัทอง 45278 สม

ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 500,000 บาท,สาํเนาทะเบียนบา้นของผูกู้,้สําเนาทะเบียน

บา้นคู่สมรสของผูค้าํ คุณชาติชาย,หนงัสือรับรองยอดปิดชาํระธ. ธกส. หรือออมสิน

 และปิดชาํระรถ,หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น

เดือนละ 800 บาท

อุดรธานี อบต.เชียงดา 62284 สม
มีประวติัคา้งหนีธนาคาร ใหรั้กษาประวตัิ 6 ด. แลว้ค่อยส่งเอกสารมาใหม,่หลงัหกั

ค่าใชจ่้ายวงเงินเสนอพิจารณาได ้180,000 บาท

อุดรธานี อบต.บุ่งแกว้ 21508 สม

การชาํระไม่ต่อเนืองใหรั้กษาการชาํระอีก 4 เดือน นบัจากเอกสารเขา้ สามารถส่ง

ไดอี้กเดือน ธค.แลว้ค่อยส่งเอกสารเขา้มาใหม,่หนงัสือคาํประกนัทงั 2 ฉบบั ไม่ได้

ระบุชือผูกู้ ้

อุดรธานี อบต.โพธิศรีสาํราญ 53476 สห
ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูกให้

ออกเนืองจากคา้งหนีอยู่

อุดรธานี อบต.สามพร้าว 10474 สม

ขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาบตัรขา้ราชการ สําเนาทะเบียนบา้นของผู ้

คาํรหสั 10521 ใหม่ หา้มใชเ้อกสารทีติดลายเซนตเ์ดิม,เปลียนผูค้าํรหสั 10476 คาํ

เตม็ 3 สัญญาแลว้

อุตรดิตถ์ อบต.นางพญา 51636 สม คา้งชาํระหนีธนาคาร,รักษาประวติัการชาํระของสหกรณ์ 1 ปี

อุบลราชธานี ทต.สีวิเชียร 43734 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

อุบลราชธานี อบต.ตบหู 800106 สห แกไ้ขชุดคาํขอกูใ้หม่  (กรอกรายละเอียดเลือกแบบใดแบบหนึง)
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อุบลราชธานี อบต.นาคาํใหญ่ 64042 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

อุบลราชธานี อบต.นาตาล 48266 สค
ปรับโครงสร้างหนี ผูค้าํไม่ใช่คนเก่า การชาํระตอ้งไม่มียอดคา้ง  ใหช้าํระใหค้รบ

ตามยอดเรียกเกบ็

อุบลราชธานี อบต.บุ่งมะแลง 45572 สห
ยงักูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัไม่ได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกทถีูกใหอ้อก

และมีหนีคา้ง

อุบลราชธานี อบต.สมสะอาด 46147 สม
คา้งชาํระหนีสถาบนัการเงิน ยงักูไ้ม่ได,้สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% (ชาํระได้

14%),เอกสารไม่สมบูรณ์

อุบลราชธานี อบต.หนองเหล่า 19239 สห
ไม่สามารถกูด้ว้ยใชหุ้น้คาํประกนัได ้เนืองจากติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูกให้

ออกเนืองจากคา้งหนี


