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กระบี� อบต.ทบัปริก 40282 สม
ขอหนา้สมุดบญัชีธนาคาร ไม่ไดร้ับรองสาํเนา,ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี)ของผูค้ ํ)ารหสั 37593,ขอ

หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั)นตํ�า 1,100 บาท

กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 52668 สม
ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน ทั)งผูกู้แ้ละผูค้ ํ)า,ปรับค่าหุน้

รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100,หนงัสือคํ)าประกนั คุณกรองแกว้ คู่สมรสเซ็นผดิที (แกไ้ขใหม่)

ขอนแก่น อบต.บา้นโนน 40700 สม

 มีคา้งชาํระประจาํเดือน กนัยายน 59 ชาํระติดต่อกนัอีก 6 งวด ทาํเรื�องขอกูเ้ขา้มาใหม่,คาํขอกู ้ไม่ลงลายมือ

ชื�อผูบ้งัคบับญัชา,หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส,เพิ�มหุน้รายเดือนขั)นตํ�า 1,100 บาท,หนงัสือ

ยนิยอมใหห้กัใชแ้บบฟอร์มผดิ เป็นแบบของผูค้ ํ)าประกนั,เพิ�มผูค้ ํ)าประกนัอีก 1 ราย กรณีกูเ้กิน 500,000 บาท 

ตอ้งเพิ�มผูค้ ํ)าเป็น 3 ราย,ขอหนงัสือคํ)าปรกนัของคุณขวญัเรือน ใหม่กรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่

มีคู่สมรส

ขอนแก่น อบต.วงัหินลาด 9156 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคา, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
ขอนแก่น อบต.หนองแดง 45584 สม ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือน ขั)นตํ�า 1,100 บาท,[หนา้สมุดธนาคารไม่ไดร้ับรองสาํเนา]

จนัทบุรี ทต.บ่อ 10559 สม

 ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ขาดรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน (ผูกู้ ้และผูค้ ํ)า),หนงัสือ

คํ)าประกนัของคุณสมตัถ ์ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,ขาดสาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น+ทะเบียนสมรส

 ของคู่สมรสคุณสมตัถ,์ไม่มีหนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินของผูค้ ํ)าทั)ง 2 ราย,ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก

เดิม 750 เป็น 1,500

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 ตุลาคม-15 ตุลาคม 2559
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ฉะเชิงเทรา อบต.ท่าสะอา้น 78 สห
 ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื�อง ใหร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�อง อยา่งนอ้ย 12 เดือน ( เพิ�งต่อเนื�อง 3 เดือน )

ฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเป็ด 57399 สม
 หนงัสือแจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จากเดิม 800 เป็น 1,100 บาท ตามเลทอตัราเงินเดือน,[ขาดเครดิตบู

โร,หลกัฐานการยนืยนัสถานะของผูค้ ํ)าราย นางโสรยา (ใบหยา่ ,ใบมรณะบตัร)

นครราชสีมา อบต.ขนุทอง 29533 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

น่าน อบต.ป่าคา 63781 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือพิจารณาได ้70,000 บาท,ชาํระต่อเนื�องถึงสิ)น พย. 2 ด.,เปลี�ยน

หนงัสือเงินเดือนใหม่ใหเ้ป้นแบบตารางขวาง แบบ งด.,เพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 

1500 บ.ตามเลทบานเงินเดือน,หนงัสือยนิยอมหกัเงินของผูค้ ํ)า แกไ้ขใหม่ลงพยานไม่ครบ,ถา้สามาชิก

ตอ้งการยอดนี)ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,(ประสานสมาชิกแลว้)

บึงกาฬ อบต.คาํแกว้ 12405 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือหลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลกวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

บุรีรัมย์ อบต.ช่อผกา 49090 สม  ใหผู้กู้ร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 1 ปีขึ)นไป อยา่ชาํระล่าชา้หรือขาดชาํระ

บุรีรัมย์ อบต.ทรัพยพ์ระยา 41040 สม  รายไดห้ลงัหกัรายจ่ายแลว้ เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนดม[ยงัไม่รวมหนี)  ธกส.]
บุรีรัมย์ อบต.หายโศก 21735 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

บุรีรัมย์ อบต.หายโศก 30564 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื�อบุคคล) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุมเงินกูก้าํหนด

ปราจีนบุรี อบต.บ่อทอง 60451 สม  ชาํระหนี) เดิมไม่ถึง 25%,[ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี)ของผูค้ ํ)ารหสั 60455 ใชแ้บบฟอร์มผดิ]

พงังา ทต.ลาํแก่น 54559 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด
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มหาสารคาม อบต.กาํพี) 45598 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ละประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื�อง

มุกดาหาร ทต.หวา้นใหญ่ 34371 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
ร้อยเอด็ ทต.โพธิP ชยั 24920 สม  ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื�องและคา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร

ร้อยเอด็ อบต.ดู่นอ้ย 23486 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณ์ที�สหกรณ์กาํหนด,[สมาชิกขอยกเลิกเอกสาร 

3-9-59]

ลพบุรี อบต.สนามแจง 12572 สม
ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน (แบบตารางขวาง) ผูกู้+้ผู ้

ค ํ)า,[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100]

ลาํปาง อบต.บา้นหวด 28176 สม
 ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั)นตํ�า 1,500 บาท (ผูกู้)้,[ขอหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่ายของผูค้ ํ)า] [ติดต่อ

สมาชิกไม่ได]้

เลย ทต.ผาอินทร์แปลง 42578 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
ศรีสะเกษ อบต.หนองหวา้ 46151 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สตูล อบต.ควนกาหลง 38600 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

สตูล อบต.ควนกาหลง 39259 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

สตูล อบต.ควนกาหลง 54675 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สตูล อบต.ควนกาหลง 54677 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณฑก์าํหนด ลดวงเงินแลว้ไม่พอ
สตูล อบต.ควนกาหลง 54678 สม  รายไดห้ลงัหกัรายจ่ายแลว้ตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด
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สตูล อบต.สาคร 37756 สม
 ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั)นตํ�า 1,100 บาท,เพิ�มผูค้ ํ)าประกนัอีก 1 ราย จาํนวนเงินเกิน 500,000 บาท,

[ชาํระหนี) เดิมไม่ถึง 25%],ขอหนงัสือคํ)าประกนัใหม่กรณีลงนามยนิยอมคู่สมรสลงรายละเอีอดไม่ถูกตอ้ง เช่น

 ขา้พเจา้ยนิยอมให.้................(ชื�อสามีหรือชื�อภรรยาผูค้ ํ)า) ไม่ใช่ระบุชื�อผูข้อกู้

สิงห์บุรี อบต.นํ)าตาล 58859 สม
 ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน แบบ ภง.,ขอหนงัสือคํ)าประกนัของรหสั 54220 ใหม่ พร้อม

หลกัฐาน และใหคู้่สมรสลงนามยนิยอมใหค้ํ)าประกนั,เปลี�ยนผูค้ ํ)าประกนัรหสั 58383 ประวตัิการชาํระไม่

ต่อเนื�อง
สุโขทยั อบต.ปากแคว 25959 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกั คชจ. ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื�อนไข ลดวงเงินลงก็ยงักูไ้ม่ได้
สุพรรณบุรี อบต.วดัดาว 57603 สม  ผูค้ ํ)าวงเงินคํ)าไม่พอ ใหเ้พิ�มผูค้ ํ)าอีก 1 ราย

อ่างทอง อบต.อ่างแกว้ 30313 สม
ขอ้มูลเครดิตใหม่,เพิ�มผูค้ ํ)าประกนั เนื�องวงเงินคํ)าประกนัได ้200,000 บาท (ขอกู ้500,000),[รักษาประวตัิการ

ชาํระอีก 3 เดือน

อ่างทอง อบต.อ่างแกว้ 62856 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือพิจารณาได ้100,000 บ. ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี)ใหท้าํบนัทึก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง

อุดรธานี ทต.จาํปี 63207 สม
 ทาํประวตัิการชาํระ 12 เดือน ต่อเนื�อง  (มีประวตัิคา้งชาํระค่าหุน้รายเดือน),คาํนวณรายไดห้ลงัหกั คชจ. 

ยอดเงินคงเหลือติดลบ (ยงัไม่นาํ สินเชื�อ ธกส.มาคาํนวณ)  ยงัไม่สามารถกูไ้ด้
อุบลราชธานี อบต.กระโสบ 23774 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

อุบลราชธานี อบต.เมืองเดช 5533 สม
คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เป็นไปตามเงื�อนไข (ยงัไม่สามารถเสนออนุมตัิได)้,

หนงัสือรับรองรับจ่ายไม่ปัจจุบนัที�ส่งมา เป็นของ ธ.ค 58 ม.ค-ก.พ 59,เครดิตบูโรเกิน 6 เดือน แลว้,ทาํประวตัิ

การชาํระต่อเนื�อง,ติดต่อเบอร์ที�ใหไ้ว ้สมาชิกไม่รับสาย


