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กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 51729 สม สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 25%ขอสาํเนาบตัรขา้ราชใหม่ใหถ้่ายสาํเนาดา้นหลงัดว้ย ของผูกู้ ้และผูค้ ํ2าคุณมลฤดี

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 233 สม

 ขอขอ้มูลเครดิตบูโร ยงัคาํนวณสิทธิ< กูย้งัไม่ได ้อาจตอ้งเพิ>มผูค้ ํ2าประกนั,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 

1,100 บาท,ผูค้ ํ2ารหสั 49728 รับรองสาํเนาบตัรและหลกัฐานต่างๆไม่ตรงกบัชุดคํ2าประกนั,ขอสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนผูค้ ํ2าและคู่สมรส รวมทะเบียนบา้นของรหสั 50264 ใหม่อยา่ใชก้ระดาษรียสู

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 19090 สม  ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 46041 สม
 ขอขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้[ใบเปลี>ยนค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่งเปลี>ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลท

ฐานเงินเดือน,รายละเอียดเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้ ํ2ายอ้นหลงั 3 ด,ผูกู้ไ้มไ้ดร้ับรองาเนาบตัร ปชช,บตัรขา้ราชการ 

และสาํเนาทะเบียนบา้น
กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 53782 สห ไม่สามารถอนุมตัิสามญัได ้เนื>องจากยงัมีหนี2สามญัอยู่

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 63295 สม
 ใหท้าํเอกสารการกูใ้หม่ทั2งหมด เขียนรายละเอียดใหค้รบถว้น และตอ้งมีบุคคลคํ2าประกนักนัดว้ย,ติดต่อ

สมาชิกไม่ได้

กาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี 50625 สม
 รายไดห้ลงัหกัตามเกณฑก์ูไ้ด 300,000 บาท ขอหนงัสือลดวงเงิน,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ที>ส่งมาเป็นแบบ

หุน้คํ2าประกนั,ขอหนงัสือคํ2ารหสั 46483 ใหม่ มีคู่สมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส
กาญจนบุรี อบต.เขาสามสิบหาบ 29312 สม ผูค้ ํ2าประกนัคา้งชาํระ

กาญจนบุรี อบต.บ่อพลอย 38 สม  ผูกู้ร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื>อง 8 เดือน ชาํระล่าชา้ถือวา่ขาดส่ง

กาญจนบุรี อบต.บ่อพลอย 62195 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรผูกู้]้ #2).อื>น ๆ[รายละเอียดเงินเดือนของผูค้ ํ2า

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 26 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2559
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กาญจนบุรี อบต.เลาขวญั 18635 สม  เปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ2ารหสั 26042 คํ2าเตม็ 3 สัญญาแลว้

กาฬสินธุ์ ทต.คาํเหมือดแกว้ 8814 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

กาฬสินธุ์ ทต.คาํเหมือดแกว้ 42612 สม
 จะสามารถกูไ้ด ้300,000 (จะไดร้ับส่วนต่าง 36,500),หนงัสือคํ2าประกนั ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,ปรับหุน้

รายจากเดิม 500 เป็น 800

กาฬสินธุ์ ทต.หนองใหญ่ 8128 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกู ้+ หนงัสือคํ2าประกนั ผูกู้แ้ละผูค้ ํ2ามีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,ปรับค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100

กาฬสินธุ์ อบต.ดินจี> 44613 สม
 แบบฟอร์มขอกูเ้งินสามญัผดิ แกไ้ขใหม่ทั2งชุด,อนุมตัิเงินกูไ้ด ้100,000 (รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตาม

เกณฑส์หกรณ์กาํหนด),ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 800
กาฬสินธุ์ อบต.นาดี 3647 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑ(์5,000)

กาํแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 14972 สม
 ขอสาํเนาบตัรหลกัฐานส่วนตวัของผูกู้แ้ละผูค้ ํ2าประกนัใหม่ ที>ไม่ติดลายมือชื>อเดิม,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือน

ขั2นตํ>า 800 บาท,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูกู้ใ้หม่ บตัรหมดอาย,ุรายไดห้ลงัหกัชาํระหนี2 อื>นกูไ้ด ้350,000 บาท ขอ

หนงัสือลดวงเงินกู้
ขอนแก่น อบต.เขานอ้ย 38202 สม  รายไดค้งเหลือตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด ยงักูส้ามญัไม่ได้

ขอนแก่น อบต.เขานอ้ย 38427 สม  รายไดค้งเหลือตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด

ขอนแก่น อบต.บา้นโนน 61865 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เสนอได ้150,000 บาทถา้สามชิกตอ้งการยอดนี2ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลด

วงเงินลง,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นช่องเดียว,หนงัสือคํ2าประกนัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นช่อง

เดียว
ขอนแก่น อบต.วงัม่วง 51503 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ>ากวา่เณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด

ขอนแก่น อบต.หว้ยโจด 34111 สม  รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื>องอีก 3 ด. มิย.กค. สค. นบัจากเอกสารเขา้
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จนัทบุรี ทต.เกาะขวาง 39410 สม
 ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,500 บาท,ขอหนงัสือคํ2าประกนัใหม่ ของรหสั 39409 กรณีสมรสแลว้ไม่

ตอ้งยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส

ชยัภูมิ อบต.หว้ยไร่ 14822 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื>อนไข,แนะนาํใหส้มาชิกกูหุ้น้สะสม 90%

เชียงราย อบต.ป่าแดด 32671 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑ(์4,000)

เชียงราย อบต.ศรีถอ้ย 46691 สม มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื>อธนาคาร ตอ้งรักษาประวตัิการชาํระ 1 ปี

ตรัง อบต.ยา่นซื>อ 37785 สม
 คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงื>อนไข,สมาชิกขอวงงิน  500,000 บาท,แนะนาํให้

สมาชิกกูหุ้น้สะสม 90%

นครนายก อบต.พรหมณี 46858 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด (4,000),มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื>อธนาคาร 

รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื>อง 1 ปี

นครนายก อบต.หินตั2ง 39809 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกู ้ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรสผูกู้,้ขาดรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนของผูค้ ํ2า คุณ

ประสม 3 เดือนยอ้นหลงั,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 800

นครนายก อบต.หินตั2ง 39812 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั หา้มผูค้ ํ2าเซ็นตเ์ป็นพยาน,เอกสารรายละเอียดแนบทา้ยประกอบฎีกาเบิกเงินเดือน 

ของผูค้ ํ2าประกนัทั2ง 2 ราย (ยอ้นหลงั 3 เดือน)
นครปฐม อบต.ถนนขาด 61017 สม  เปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[เนื>องจากผูค้ ํ2าคา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด ทาํเอกสารใหม่,ขอบูโรของผูกู้ ้

นครพนม อบต.ยอดชาด 15242 สม
 ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 2,000 บาท,สิทธิ< ค ํ2าประกนัไม่พอ เพิ>มผูค้ ํ2าอีก 1 ราย กรณีเพิ>มใหท้าํใบคาํขอกู้

 หนงัสือสัญญาเงินกู ้และเพิ>มหนงัสือคํ2าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ2ารายใหม่
นครพนม อบต.เหล่าพฒันา 47291 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นครราชสีมา อบต.กฤษณา 16660 สห ทาํประวตัิต่อเนื>องอีก 3 เดือน

นครราชสีมา อบต.กาํปัง 41004 สม ชาํระหนี2 เดิมครบเดือน มิ.ย. 59,รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี2กูไ้ด ้400,000 บาท



จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

นครราชสีมา อบต.สีสุก 52316 สม

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินที>จะเสนอได ้330,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี2ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอ

ปรับลดวงเงินลง,หนงัสือสัญญาเงินกู ้คาํยนิยอมคู่สมรส ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น ผูกู้ไ้ม่ตอ้งไปเซ็นในช่องโสดอีก

,หนงัสือคํ2าประกนั ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยยิอม,ใบเปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากที>เคยส่งเปลี>ยนเป็น 1100 

ตามเลจฐานเงินเดือน
นครศรีธรรมราช อบต.กรุงชิง 51690 สม  แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 800  ขั2นตํ>าตามอตัราเงินเดือน,ไม่มีเครดิตบูโรแนบมา

นครศรีธรรมราช อบต.ขอนหาด 22337 สม เป็นสมาชิก  สหกรณ์ฯนครศรีธรรมราช  (เช็คอีกทีวา่มีกูห้รือไม่)

นนทบุรี อบต.ไทรใหญ่ 2852 สม
 ใบเปลี>ยนแปลงหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่งเปลี>ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท,รักษาประวตัิการชาํระอยา่งนอ้ย 10

 เดือนติดต่อกนั เริ>มตั2งแต่เอกสารเขา้

นราธิวาส อบต.กะลุวอ 28933 สม
 ขอหนงัสือแบบฟอร์มใหม่ทั2งหมด แบบฟอร์มไม่ชดั,หนงัสือคํ2าประกนัขอใหม่ กรณีมีคู่สมรสไม่ตอ้งยนืยนัวา่

ไม่มีคู่สมรส
บุรีรัมย์ อบต.ทรัพยพ์ระยา 41040 สม  เงินคงเหลือกูไ้ด ้70,000 บาท,ตอ้งเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,100 บาท

บุรีรัมย์ อบต.บา้นยาง 57810 สม  รายไดห้ลงัหกักูไ้ด ้250,000 บาท ขอบนัทึกลดวงเงิน,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,100 บาท

บุรีรัมย์ อบต.เยย้ปราสาท 24908 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เสนอไดว้งเงิน 400000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการวงเงินนี2 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลด

วงเงินลง
บุรีรัมย์ อบต.เยย้ปราสาท 63362 สม มีประวตัิคา้งชาํระ รักษาประวตัิต่อเนื>อง 6 เดือน ค่อยยื>นเอกสารเขา้มาใหม่

บุรีรัมย์ อบต.ศรีภูมิ 43127 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชค้งเหลือไม่ตามเกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด(4,500)

ปทุมธานี ทม.บึงยี>โถ 45158 สม
 ใบเปลี>ยนหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่งเปลี>ยนเป็นเดือนละ 2000 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,หนงัสือคํ2าประกนั

ไม่ไดร้ะบุชื>อผูกู้,้ขาดฎีการายละเอียดเงินเดือนของผูค้ ํ2าทั2ง 2 ราย,[ไม่มีสาํเนาเลขที>บญัชี]

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.กาํเนิดนพคุณ 58470 สม
 หนงัสือคํ2าประกนัคู่สมรสลายเซ็น  เซ็นไม่ตรงกบัเอกสารแนบ,ใบเปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่ง

เปลี>ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน
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ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.กาํเนิดนพคุณ 58471 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัคู่สมรสลายเซ็น เซ็นไม่เหมือนกบัเอกสารแนบ,ใบเพิ>มหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่ง

เปลี>ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.สามร้อยยอด 58272 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้ร้ะบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ระบุมาทั2งไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่ไดร้ับคาํ

ยนิยอมจากคู่สมรส และแนบเอกสารการสมรสมาพร้อม) พยานเซ็นตใ์หค้รบ,หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการ

หกัเงิน[ไม่มีลายมือชื>อพยาน]

ปราจีนบุรี อบต.คาํโตนด 61584 สม
 ใหเ้พิ>มผูค้ ํ2าประกนัเนื>องจาก[ผูค้ ํ2าไม่ใช่ระดบัชาํนาญการ ใหเ้พิ>มอีก 1 ราย,โทรประสานสมาชิกแลว้ /ขอใบ

เปลี>ยนชื>อดว้ย

พระนครศรีอยธุยา อบต.ธนู 19711 สม  ขอรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ เงินเดือนไม่ตรง] #2).อื>น ๆ[ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,500 บาท

พระนครศรีอยธุยา อบต.บางปะหนั 33683 สม
แบบฟอร์มผดิ ที>ส่งมาเป็บแบบฟอร์มการกูหุ้น้  1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญั 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั,หนงัสือ

แจง้เปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 500 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน
พทัลุง ทต.พญาขนั 2176 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื>องจากยงัมีหนี2สามญัอยู่

พทัลุง ทต.พญาขนั 31639 สห  ไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื>องจากยงัมีหนี2สามญัอยู่

พทัลุง อบต.เกาะเต่า 62127 สม

รายไดห้ลงัหกัหนี2 อื>นกูไ้ด ้200,000 บาท,ขอรายละอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ เงินเดือนไม่ตรง,เพิ>มผูค้ ํ2าประกนั

อีก 1 ราย กรณีเพิ>มใหท้าํใบคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ หนงัสือคํ2าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ2ารายใหม่

,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 800 บาท,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้ ํ2าประกนั

พทัลุง อบต.ทุ่งนารี 41421 สม  ขอหนงัสือผูค้ ํ2าใหม่ ระบุดว้ยคํ2าประกนัใหใ้คร

พทัลุง อบต.วงัใหม่ 2242 สม  รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี2 อื>นกูไ้ด ้150,000 บาท ขอบนัทึกลดวงเงิน,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 800 บาท



จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

พิจิตร ทต.วงัตะกู 50167 สม
ผูค้ ํ2า วงเงินคํ2าเหลืออยู ่250,000  บาท ไม่ทราบสมาชิกตอ้งการผูค้ ํ2าเพิ>มอีกไหม หรือตอ้งการยอดนี2 ,สมาชิก

ตอ้งการเพิ>มผูค้ ํ2าอีก 1 ราย[ประสานกบัสมาชิกแลว้]
พิจิตร อบต.สายคาํโห้ 50492 สม รายไดห้ลงัหกักูไ้ด ้400,000 บาท เงินรับจริงเหลือนอ้ย แนะนาํใหกู้ ้ฉุกเฉิน

พิษณุโลก อบต.โคกสลุด 27024 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

พิษณุโลก อบต.ไผล่อ้ม 33548 สม
 ใบเปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่งเปลี>ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน หลงัหกั

ค่าใชจ้่ายแลว้เงินที>จะพิจารณาได ้200000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี2ใหท้าํหนงัสือขอปรับลดวงเงินลง

พิษณุโลก อบต.วงัอิทก 47807 สม ขอหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่าย ประจาํเดือน เม.ย. พ.ค. 59,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,100 บาท

เพชรบุรี อบต.ถํ2ารงค์ 10404 สม

 เพิ>มผูค้ ํ2าประกนัอีก 1 ราย กรณีเพิ>มใหท้าํใบคาํขอกู ้หนงัสือสัญญาเงินกู ้เพิ>มหนงัสือคํ2าประกนัและหลกัฐานผู ้

ค ํ2ารายใหม่,[ชาํระหนี2 เดิมไม่ถึง 25%]

เพชรบูรณ์ อบต.พุทธบาท 54124 สม
 ชาํระตน้สัญญาเดิมได ้14% ตอ้งชาํระใหค้รบ 25% ก่อน,ขาดเครติดบูโรของผูกู้,้ขาดรายละเอียดฎีกาเงินเดือน

ของผูกู้แ้ละผูค้ ํ2า,เพิ>มหุน้รายเดือนเป็น 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,ขาดสาํเนาเลขที>บญัชี,ผูค้ ํ2ารหสั 63685 

พึ>งชาํระค่าหุน้ได ้10 งวด ตอ้งส่ง 12 งวดขึ2นไปถึงจะมีสิทธิ< ค ํ2า
แพร่ อบต.เตาปูน 59652 สม แบบฟอร์มขอกูผ้ดิทั2งชุด,เปลี>ยนผูค้ ํ2า คุณณฐัปภสัร์ มีประวตัิคา้งชาํระ

มหาสารคาม อบต.นาเชือก 60664 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(5,000)

มหาสารคาม อบต.บา้นหวาย 47709 สม ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื>อง

มหาสารคาม อบต.เสือเฒ่า 33447 สม  มีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิการชาํระอีกอยา่งนอ้ย 6 เดือน

มหาสารคาม อบต.หว้ยแอ่ง 49815 สม

 ขาดเอกสารเครดิตบูโร,ใหท้าํเอกสารยื>นกูส้ามญัใหม่ทั2งชุด เนื>องจากเป็นแบบฟอร์มเก่าไม่ใชแ้ลว้,ปรับค่าหุน้

รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100
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มุกดาหาร ทต.คาํอาฮวน 29772 สม
อนุมตัิวงเงินได ้300,000 (รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าขคงเหลือไม่ตามเกณฑ)์,หนงัสือสัญญาเงินกู ้+ หนงัสือคํ2า

ประกนั + หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงิน(ผูกู้แ้ละผูค้ ํ2า) ผูกู้แ้ละผูค้ ํ2าหา้มเซ็นเป็นพยาน,ปรับหุน้รายเดือน

จากเดิม 500 เป็น 1,100]
มุกดาหาร อบต.กุดแข้ 59196 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชค้งเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,000)

มุกดาหาร อบต.กุดแข้ 59250 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด (4,000)

แม่ฮ่องสอน ทต.แม่ยวม 46287 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงื>อนไข

ยะลา ทต.เขื>อนบางลาง 58378 สม ชาํระต่อเนื>องอีก 3 เดิอน,[ขอขอ้มูลเครดิตบูโร],ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 800 บาท

ยะลา ทต.เขื>อนบางลาง 58380 สม
 เพิ>มผูค้ ํ2าประกนัอีก 1 ราย กรณีเพิ>มทาํใบคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญาเงินกู ้เพิ>มหนงัสือคํ2าประกนัและหลกัฐาน

ผูค้ ํ2ารายใหม่,ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,100 บาท

ร้อยเอด็ เมืองทุ่ง 32052 สม
 หนงัสือสัญญา + หนงัสือคํ2า ของผูกู้ ้+ ผูค้ ํ2า ถา้มีคู่สมรสแลว้ใหเ้ซ็นช่องเดียว ไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,

ขาดรายละเอียดรายงานประกอบหนา้ฏีกาเงินเดือน 3 เดือน ทั2งผูกู้แ้ละผูค้ ํ2า,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น

 800,ปรับลดวงเงิน 400,000

ร้อยเอด็ เมืองทุ่ง 40754 สม เปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ2ารหสั 25703 คา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวดตอ้งรักษาประวตัิ,หนงัสือสัญญาเงินกู้

 โสด - สมรส ใหคู้่สมรสเซ็นช่องเดียว  แกไ้ข,หนงัสือคํ2าประกนั  โสด- สมรส ใหคู้่สมรสเซ็นช่องเดียว   แกไ้ข

ร้อยเอด็ อบต.ดู่นอ้ย 43273 สม  รายไดห้ลงัหกักูไ้ด ้160,000 บาท เงินรับจริงเหลือนอ้ย

ร้อยเอด็ อบต.สามขา 42139 สม  สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,ปรับลดวงเงิน 500,000,ปรับหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100
ร้อยเอด็ อบต.สามขา 48450 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,000)

ระยอง ทต.กองดิน 25076 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชค้งเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,000)

ระยอง อบต.พนานิคม 29444 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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ราชบุรี อบต.บา้นบึง 62683 สม รายไดห้ลงัหกัตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด

ลพบุรี อบต.เกาะรัง 61253 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,ใบเพิ>มหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่งเปลี>ยนเป็นขั2นตํ>า 600 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน]

เลย ทต.ธาตุ 33269 สม  ผูค้ ํ2ารหสั 63736 อายสุมาชิกไม่ถึง 1 ปี รอสิ2นเดือน มิ.ย. 59

เลย อบต.โคกใหญ่ 27743 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชค้งเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,000)

เลย อบต.สานตม 33291 สม  ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร

ศรีสะเกษ อบต.ดินแดง 47633 สม  รายไดค้งเหลือตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด  สามรถกูอ้ยา่งอื>นแทน

ศรีสะเกษ อบต.โพธิ< ชยั 46563 สม รายไดห้ลงัหกัเงินเหลือตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด

ศรีสะเกษ อบต.รังแร้ง 43178 สม
 ชาํระต่อเนื>องอีก 3 เดือน สิ2น ส.ค.59,ขอใบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ เป็นฎีกาแนบรายละเอียดการจ่าย

เงินเดือน ของผูกู้,้ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ2าใหม่ บตัรไม่ชดั และขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี2ใหม่ของ

ผูค้ ํ2าไม่ไดล้งนาม,ขอหนงัสือเพิ>มหุน้รายเดือนของผูกู้ข้ ั2นตํ>า 1,100 บาท
ศรีสะเกษ อบต.ลิ2นฟ้า 61364 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเหลือตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด

ศรีสะเกษ อบต.หนองแค 46123 สม รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื>อง 1 ปี

ศรีสะเกษ อบต.หนองงูเหลือม 48832 สม

 หุน้สะสมมี 39,000 บาท  สามารถกูไ้ด ้10% ของหุน้ที>สะสม (390,000)  บนัทึกขอลดวงเงินจาก 500,000 เป็น 

390,000 บาท,สมาชิกขอกู ้500,000 บาท ตอ้งซื2อหุน้สะสมเพิ>มอีก 10,100 บาท  และรออีก 6 เดือนจึงสามารถกู้

ได,้แจง้เปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 500 เป็น 1,100  ตามอตัราเงินเดือน

สกลนคร ทต.คาํบ่อ 11133 สม

 เพิ>มผูค้ ํ2าประกนัอีก 1 คน เนื>องจากกู ้200,000 บาท กรณีใชผู้ค้ ํ2าประกนัเพียงรายเดียวผูค้ ํ2าตอ้งไม่ตํ>ากวา่ 6,หรือ

ปรับลดวงเงินเป็น 100,000 บาท (บนัทึกขอลดวงเงิน),กรณีเพิ>มผูค้ ํ2าประกนั  แกไ้ขเอกสารดงันี2  1. หนงัสือขอกู้

เงินสามญั 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั 3.หนงัสือคํ2าประกนั พร้อมเอกสารหลกัฐานรายที>เพิ>มมา (หา้มซํ2 ากบั

พยาน)
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สกลนคร อบต.นาม่อง 40134 สม

 เปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ2า 7956 คา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวดใหร้ักษาประวตัิ,หนงัสือยนิยอมหกัเงิน

ของผูกู้ ้แกไ้ขใหม่ เนื>องจากไปเอาหนงัสือของผูค้ ํ2ามาเขียน

สงขลา อบต.คู 28836 สม

 เปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ2า (041814) งดสิทธิ< ค ํ2าประกนัเนื>องจากคา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวดเอกสาร

เกี>ยวกบัการเปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนัใหม่ 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญั 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั  3.หนงัสือคํ2า

ประกนัพร้อมเอกสารหลกัฐานของผูค้ ํ2ารายที>เปลี>ยนใหม่ (หา้มซํ2 ากบัที>รับเป็นพยาน),[แจง้เปลี>ยนแปลงค่าหุน้

รายเดือน จาก 1,000 เป็น 2,000 ตามอตัราเงินเดือน]

สุพรรณบุรี อบต.ดอนมะนาว 62660 สม

ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้ ํ2าประกนัยอ้นหลงั 3 เดือน,ขอหนงัสือเพิ>ม

หุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1,100 บาท,ขอหนงัสือคํ2าประกนัใหม่  ไม่ใช่แบบฟอร์มของสหกรณ์กรมฯ และขอหนงัสือ

ยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี2  พร้อมรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน

สุพรรณบุรี อบต.วดัดาว 61034 สม  แบบฟอร์มการขอกูเ้งินสามญัไม่ถูกตอ้ง  (สมาชิกใชแ้บบกูทุ้นเรือนหุน้)

สุรินทร์ อบต.คอโค 33875 สม
 ขอแบบฟอร์มใหม่หมด อยา่ใชก้ระดาษรียสู   และกรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส,ขอหนงัสือเพิ>ม

หุน้รายเดือน ขั2นตํ>า 1,500 บาท

สุรินทร์ อบต.คอโค 48949 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สุรินทร์ อบต.นานวน 41547 สห  ทาํประวตัิการชาํระต่อเนือง 12 งวด

สุรินทร์ อบต.บา้นชบ 45298 สม

 ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,หนงัสือขอกูเ้งิน + หนงัสือสัญญาเงินกู ้ไม่ระบุชื>อผูค้ ํ2าประกนั,หนงัสือคํ2าประกนั

 คุณสุรพงษ ์มีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,ขาดรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน 

ของผูค้ ํ2าคุณสุรพงษ,์ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100
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หนองบวัลาํภู อบต.บา้นพร้าว 13861 สม

เอกสารยื>นกูเ้งินสามญัไม่ใชก้ระดาษรีไซเคิล  ใหแ้กไ้ขเอกสารมาใหม่ 1.หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินฯ (ผูกู้)้ 2.

หนงัสือคํ2าประกนัเงินกู ้(ของรายสมถวลิ),หนงัสือคํ2าประกนั[ของผูค้ ํ2า (ของรายดวงรัตน์) ระบุสถานะภาพไม่

ชดัเจน (ระบุทั2งไม่มีคู่สมรส แต่ไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรส),แจง้เปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,500 

เป็น 2,000 บาท (ตามอตัราเงินเดือน)

หนองบวัลาํภู อบต.หนองกุงแกว้ 1936 สม รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื>องอีก 8 เดือน

อ่างทอง อบต.สีบวัทอง 53080 สม  ไดร้ายหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ตํ>ากวา่เกณฑท์ี>สหกรณ์กาํหนด

อาํนาจเจริญ อบต.หนองไฮ 32536 สม ผูค้ ํ2าประกนัคา้งชาํระรหสั 62547

อุดรธานี ทต.โคกสูง 38945 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(4,000)

อุดรธานี ทต.ผกัตบ 57999 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

อุดรธานี อบต.กู่แกว้ 10890 สห  มีสัญญาเงินกูส้ามญั ไม่สามารถอนุมตัิเงินกูหุ้น้ได้

อุดรธานี อบต.เชียงดา 57772 สม มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื>อธนาคาร รักษาประวตัิการชาํระ 1 ปี

อุดรธานี อบต.สามพร้าว 10476 สม
 พึ>งชาํระตน้เงินได ้13% ตอ้งส่งใหค้รบ 25%ก่อนถึงจะกูไ้ด]้ #2).อื>น ๆ[ใบเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 1100 บาท

ตามเลทฐานเงินเดือน

อุดรธานี อบต.สามพร้าว 61371 สม  ไม่มีหนงัสือขอกูเ้งินสามญั,ใบเพิ>มหุน้รายเดือนขั2นตํ>า 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

อุดรธานี อบต.สามพร้าว 61372 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เสนอได ้90,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี2ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลด

วงเงินลง,ใบเพิ>มหุน้รายเดือนจากเดิมที>เคยส่งเปลี>ยนเป็นเดือนละ 1500 บาท

อุบลราชธานี อบต.ตะบ่าย 29012 สม
 สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,ปรับลดวงเงิน 400,000 ,เปลี>ยนผูค้ ํ2าประกนั เนื>องจากผูค้ ํ2าคา้งชาํระ,ปรับค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิม 500 เป็น 1,500

อุบลราชธานี อบต.ธาตุนอ้ย 8764 สห  ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้ เนื>องจากเมื>องหกัหนี2แลว้ยงัไม่มีส่วนต่างที>จะไดร้ับ

อุบลราชธานี อบต.นาคาํ 29016 สม  ขาดบูโร ไม่ไดแ้นบมา] #2).อื>น ๆ[ใบเพิ>มหุน้รายเดือนเป็น 1100 บาท
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อุบลราชธานี อบต.สร้างถ่อ 17846 สม

 แจง้เปลี>ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จากเดิม 1,100 เป็น 1,500 บาท (ตามอตัราเงินเดือน),เดือน พ.ค ผุค้ ํ2าชาํระได้

บางส่วน


