
ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

1 049503 อบต.พระธาตุ มหาสารคาม

2 016244 อบต.หนองทะเล กระบี่

3 018214 อบต.ทุง่กระพังโหม นครปฐม

4 060662 อบต.รอระบหุนว่ยงานใหม่ หนว่ยงานอื่น

5 016059 อบต.หนว่ยงานอื่น หนว่ยงานอื่น
6 040254 อบต.ต้นมะพร้าว เพชรบรีุ
7 054500 อบต.สวาย สุรินทร์
8 034241 อบต.หนองบวัแก้ว มหาสารคาม
9 024023 อบต.นาข่า มหาสารคาม
10 052220 ทต.โพนทราย มุกดาหาร
11 034053 ทต.เมืองเก่า ขอนแก่น
12 058220 อบต.สังเม็ก ศรีสะเกษ
13 040586 อบต.ส าโรงตาเจน็ ศรีสะเกษ
14 005240 อบต.โนนเพ็ก ศรีสะเกษ
15 043154 อบต.อีเซ ศรีสะเกษ
16 041884 อบต.ข้าวงาม พระนครศรีอยุธยา
17 014253 อบต.ธาตุ อุบลราชธานี
18 033403 อบต.กุดเรือ อุบลราชธานี
19 025412 อบต.ตาเกา อุบลราชธานี
20 014427 อบต.ดงกลาง ชัยภมูิ
21 014007 อบต.วังใหม่ มหาสารคาม
22 055476 อบต.เมืองฝ้าย บรีุรัมย์
23 020258 ทต.สาวะถี ขอนแก่น
24 049327 อบต.บา้นกง ขอนแก่น
25 055237 ทต.บา้นแดน นครสวรรค์
26 049447 อบต.สงยาง ยโสธร
27 003884 อบต.ปา่แฝก บงึกาฬ

สมาชกิทีถู่กให้ออกเพราะค้างหุน้ จ านวน 218 ราย (มภีาระค  าประกัน)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

28 055595 อบต.เขาโร นครศรีธรรมราช
29 026932 ทต.ขุนกระทิง ชุมพร
30 009940 อบต.กลางใหญ่ อุบลราชธานี
31 063296 อบต.กมลาไสย กาฬสินธุ์
32 036375 อบต.หนองแวงควง ร้อยเอ็ด
33 025444 อบต.ชานมุาน อ านาจเจริญ
34 050254 อบต.ถนนขาด นครปฐม
35 002441 อบต.เกตรี สตูล
36 007390 อบต.กุดชุม ยโสธร
37 031010 อบต.จมุพล หนองคาย
38 003788 อบต.นาง้ิว หนองคาย
39 043298 อบต.สันปา่ยาง เชียงใหม่
40 049059 อบต.หนองบวั นครราชสีมา
41 025274 อบต.เสมาใหญ่ นครราชสีมา
42 046248 อบต.กุสุมาลย์ สกลนคร
43 036574 อบต.นางัว นครพนม
44 044438 อบต.โนนกาหลง อุบลราชธานี
45 032515 ทต.สว่าง อุบลราชธานี
46 024260 อบต.หนองแสง มหาสารคาม
47 024861 ทต.ทุง่แสงทอง บรีุรัมย์
48 025521 ทต.บา้นโปร่ง อุดรธานี
49 039011 อบต.ค้อใหญ่ อุดรธานี
50 017822 อบต.บางทรายนอ้ย มุกดาหาร
51 029150 ทต.หนองตูม ขอนแก่น
52 022270 อบต.เมืองเพีย ขอนแก่น
53 042490 อบต.ดู่ ศรีสะเกษ
54 005304 อบต.คานหาม พระนครศรีอยุธยา
55 046257 อบต.โพนทอง นครพนม
56 047667 อบต.ตากแดด อุบลราชธานี
57 023944 อบต.นาบอ่ค า ก าแพงเพชร



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

58 016874 อบต.ท่าไม้ ก าแพงเพชร
59 013938 อบต.เมืองใหม่ หนองบวัล าภู
60 034207 อบต.เขวาไร่ มหาสารคาม
61 027391 อบต.บา้นสิงห์ บรีุรัมย์
62 050907 อบต.ม่วงลาด ร้อยเอ็ด
63 022547 อบต.ตูมใต้ อุดรธานี
64 013690 อบต.ท่าอิฐ นนทบรีุ
65 050463 อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์
66 059375 อบต.ตากตก ตาก
67 025458 อบต.กุดสะเทียน หนองบวัล าภู
68 023234 ทต.กุดจกิ กาฬสินธุ์
69 003670 ทต.บวับาน กาฬสินธุ์
70 040040 อบต.บรบอื มหาสารคาม
71 031871 อบต.ชุมแสง บรีุรัมย์
72 055365 อบต.สว่าง ร้อยเอ็ด
73 038343 อบต.เหล่า ร้อยเอ็ด
74 023203 ทต.ชลบถวิบลูย์ ขอนแก่น
75 018604 อบต.เมือง ศรีสะเกษ
76 043151 อบต.ทุง่ไชย ศรีสะเกษ
77 035621 อบต.สะพุง ศรีสะเกษ
78 020113 อบต.อาษา นครนายก
79 008597 ทต.หาดทรายรี ชุมพร
80 033298 ทต.พอกนอ้ย สกลนคร
81 059735 ทต.ภจูองนายอย อุบลราชธานี
82 045340 ทต.นาจะหลวย อุบลราชธานี
83 041814 อบต.คู สงขลา
84 024856 อบต.เมืองฝ้าย บรีุรัมย์
85 044171 อบต.ท่าม่วง ร้อยเอ็ด
86 042156 อบต.เหล่า ร้อยเอ็ด
87 057610 ทต.สาวะถี ขอนแก่น



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

88 042109 ทต.สะอาด ขอนแก่น
89 053736 อบต.ทุง่บวั นครปฐม
90 051036 ทต.ต านาน พัทลุง
91 016102 อบต.หนองไผ่แบน อุทัยธานี
92 025925 อบต.ดงขวาง อุทัยธานี
93 024409 อบต.แตล สุรินทร์
94 029425 อบต.ขามเปีย้ อุบลราชธานี
95 025405 อบต.นาดี อุบลราชธานี
96 039289 อบต.ท่ามะนาว ลพบรีุ
97 041325 อบต.บา้นแพ บรีุรัมย์
98 031073 อบต.โนนรัง ร้อยเอ็ด
99 047238 อบต.สามพร้าว อุดรธานี
100 029136 ทต.ส าราญ ขอนแก่น
101 039987 ทต.สาวะถี ขอนแก่น
102 031814 ทต.แสลง จนัทบรีุ
103 051496 อบต.โคกปีฆ่อ้ง สระแก้ว
104 031755 อบต.บา้นพริก นครนายก
105 031032 ทต.ปะโค หนองคาย
106 022081 อบต.กลางใหญ่ อุบลราชธานี
107 037803 อบต.เขาไม้แก้ว ตรัง
108 039535 อบต.หนองโน มหาสารคาม
109 041616 อบต.นาโพธิ์ มหาสารคาม
110 040065 อบต.ดงคร่ังใหญ่ ร้อยเอ็ด
111 031711 อบต.น้ าอ้อม ร้อยเอ็ด
112 027872 ทต.ธงธานี ร้อยเอ็ด
113 034286 ทต.ธงธานี ร้อยเอ็ด
114 059444 อบต.สระคู ร้อยเอ็ด
115 034344 อบต.ท่าหาดยาว ร้อยเอ็ด
116 001940 ทต.ผักแว่น ร้อยเอ็ด
117 038928 ทต.เวียงค า อุดรธานี



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

118 042528 อบต.นากอก มุกดาหาร
119 042043 อบต.ปา่หวายนั่ง ขอนแก่น
120 055634 อบต.ค าแคน ขอนแก่น
121 029209 อบต.โนนแดง ขอนแก่น
122 051687 อบต.ปางหมู แม่ฮ่องสอน
123 055771 อบต.โพธิศ์รี ศรีสะเกษ
124 015619 อบต.ด่าน ศรีสะเกษ
125 000627 อบต.ดงเสือเหลือง พิจติร
126 007995 ทต.นาซอ สกลนคร
127 055176 อบต.แก สุรินทร์
128 019446 อบต.บา้นชวน ชัยภมูิ
129 029628 อบต.ศรีบญุเรือง หนองบวัล าภู
130 008156 ทต.ภปูอ กาฬสินธุ์
131 023241 อบต.ธัญญา กาฬสินธุ์
132 019277 อบต.ทรายทอง กาฬสินธุ์
133 028019 ทต.ดอนจาน กาฬสินธุ์
134 008247 ทต.รัษฎา ภเูก็ต
135 061935 อบต.ส านกัแต้ว สงขลา
136 021261 อบต.เนนิหอม ปราจนีบรีุ
137 031053 อบต.นาข่า มหาสารคาม
138 024611 ทต.พันดอน อุดรธานี
139 054553 ทต.ผาสุก อุดรธานี
140 011649 อบต.ลมศักด์ิ ศรีสะเกษ
141 023680 ทต.หนองสองหอ้ง หนองคาย
142 025578 อบต.น้ าโมง หนองคาย
143 023679 อบต.นาข่า หนองคาย
144 017522 อบต.ท่ามะนาว ลพบรีุ
145 053453 อบต.แค สงขลา
146 001230 อบต.บอ่ใหญ่ มหาสารคาม
147 035354 อบต.หนองเต็ง บรีุรัมย์



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

148 038999 อบต.บา้นค้อ อุดรธานี
149 054569 อบต.ท่าง้ิว นครสวรรค์
150 037721 ทต.หาดทรายรี ชุมพร
151 050574 อบต.นางัว นครพนม
152 003676 อบต.ทรายทอง กาฬสินธุ์
153 055572 อบต.มะรือโบตก นราธิวาส
154 020559 อบต.โพนงาม มหาสารคาม
155 056987 อบต.หนองแก้ว อ านาจเจริญ
156 050957 อบต.หนองนกแก้ว กาญจนบรีุ
157 006043 อบต.น้ าจัน้ บงึกาฬ
158 061760 อบต.ถ้ าสิงห์ ชุมพร
159 019239 อบต.หนองเหล่า อุบลราชธานี
160 049959 ทต.หนองใหญ่ กาฬสินธุ์
161 005540 อบต.หนองอ้ม อุบลราชธานี
162 033275 ทต.ธาตุ เลย
163 030918 อบต.โนนทัน ขอนแก่น
164 047455 ทต.สงเปลือย กาฬสินธุ์
165 034213 อบต.แกด า มหาสารคาม
166 024847 อบต.เมืองฝ้าย บรีุรัมย์
167 038250 อบต.หว้ยม่วง ขอนแก่น
168 023171 ทต.โคกส าราญ ขอนแก่น
169 056003 ทต.ลาดขวาง ฉะเชิงเทรา
170 027040 อบต.บางรักนอ้ย นนทบรีุ
171 040658 อบต.ค าโตนด ปราจนีบรีุ
172 017603 อบต.แก่งเลิงจาน มหาสารคาม
173 023558 อบต.บุง่ อ านาจเจริญ
174 038078 อบต.หนองเทพ สุรินทร์
175 022462 อบต.หนองบอ่ อุบลราชธานี
176 009196 อบต.แก้งแก มหาสารคาม
177 035702 อบต.หนองจกิ มหาสารคาม



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

178 023982 อบต.หนองบวั ร้อยเอ็ด

179 032492 ทต.ผือใหญ่ ศรีสะเกษ

180 059643 อบต.ช่องแมว นครราชสีมา

181 020425 อบต.นาขมิ้น นครพนม
182 003368 อบต.ไร่ใต้ อุบลราชธานี
183 038806 อบต.ตาเกา อุบลราชธานี
184 056540 อบต.พรส าราญ บรีุรัมย์
185 001365 ทต.คอนสาย อุดรธานี
186 031428 อบต.ในคลองบางปลากด สมุทรปราการ
187 010572 อบต.โคกศิลา สกลนคร
188 043354 อบต.ไทรย้อย แพร่
189 036414 อบต.กมลาไสย กาฬสินธุ์
190 003617 ทต.อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
191 026338 อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ เลย
192 053770 อบต.กุฎี พระนครศรีอยุธยา
193 054401 ทต.ปากปวน เลย
194 007170 อบต.ทางเกวียน ระยอง
195 027596 อบต.สร้างถ่อนอ้ย อ านาจเจริญ
196 045074 อบต.หนองกระทุม่ นครปฐม
197 026217 ทต.ควนเสาธง พัทลุง
198 027548 อบต.เซเปด็ อุบลราชธานี
199 027504 อบต.เสียว ศรีสะเกษ
200 019229 อบต.กมลาไสย กาฬสินธุ์
201 019123 อบต.พุขาม เพชรบรูณ์
202 019512 อบต.ชอนม่วง ลพบรีุ
203 020873 อบต.บา้นขาม หนองบวัล าภู
204 036523 อบต.หนองแวงใต้ สกลนคร
205 033744 อบต.ช าผักแพว สระบรีุ
206 058269 อบต.ท่าหนิโงม ชัยภมูิ



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

207 004246 อบต.บา้นว่าน หนองคาย
208 044161 ทต.ดงแดง ร้อยเอ็ด
209 030891 อบต.หนองบวัใต้ หนองบวัล าภู
210 050951 อบต.โนนม่วง หนองบวัล าภู
211 051201 อบต.บางอ้อ นครนายก
212 042841 สนง.ทางหลวงชนบทที ่7 (อุบลราชธาน)ี อุบลราชธานี
213 048875 อบต.หนองใหญ่ ร้อยเอ็ด
214 034871 อบต.มาบไผ่ ชลบรีุ
215 013573 ทต.ดงแดง ร้อยเอ็ด
216 034242 อบต.ประชาพัฒนา มหาสารคาม
217 040440 อบต.เขิน ศรีสะเกษ
218 013906 อบต.หนองภยัศูนย์ หนองบวัล าภู

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

1 065250 อบต.บ้านแวง บุรีรัมย์

2 065558 อบต.เมืองแฝก บุรีรัมย์

3 052585 อบต.วังหิน นครศรีธรรมราช

4 016708 อบต.เหนือเมือง ร้อยเอด็

5 031900 อบต.หนองงูเหลือม ศรีสะเกษ

6 026483 อบต.หนองหิน เลย

7 022465 อบต.คลองหก ปทุมธานี

8 065931 อบต.ห้วยบง ชัยภูมิ

9 003343 อบต.เพ ระยอง

10 013659 อบต.บัวแดง ร้อยเอด็

11 017248 อบต.ปาฝา ร้อยเอด็

12 009926 อบต.โพนเพ็ก ขอนแกน่

13 007745 อบต.หนองหญ้า กาญจนบุรี

14 045431 ทต.บางสมัคร ฉะเชิงเทรา

สมาชกิทีถู่กให้ออกเพราะค้างหุน้ จ านวน 24 ราย (ไมม่ภีาระค  าประกัน)



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด

              การคืนทุนเรือนหุน้สะสม สหกรณ์ฯ จะคืนทุนเรือนหุน้สะสมกรณีปลอดภาระหนี เงินกู้และภาระค  าประกันเท่านั น

ผลการอนุมตัสิมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพ

ชดุที ่16 ครั งที ่16/2563 เมื่อวันที ่25 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ: มตทิีป่ระชมุอนุมตัใิห้สมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพเน่ืองจากสมาชกิขาดช าระค่าหุน้และหนี เงินกู้

ล าดบั เลขทะเบียน อปท. จังหวัด

15 053681 อบต.จารพัต สุรินทร์

16 040018 อบต.หนองคัน เลย

17 042717 อบต.สาบัน ปัตตานี

18 059928 อบต.หนองสวรรค์ หนองบัวล าภู

19 048536 อบต.แม่สัน ล าปาง

20 065664 อบต.ทุ่งยาว แม่ฮ่องสอน

21 800854 ช าระเอง กรุงเทพมหานคร

22 031998 อบต.หนองบัว มหาสารคาม

23 035386 อบต.โคกมะม่วง บุรีรัมย์

24 034082 อบต.ดงลาน ขอนแกน่


