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กระบี� อบต.หว้ยนํ�าขาว 44739 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 3593 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่ได้

กาญจนบุรี อบต.ท่ากระดาน 37355 สม
ทาํประวตัิการชาํระใหต้่อเนื�อง 12 เดือน เนื�องจากมีประวตัิคา้งชาํระ (ครบกาํหนด สิ�นเดือนกนัยายน 2560)ใหเ้พิ�ม
ผูค้ ํ�าประกนัเนื�องจาก[กรณีกูเ้กิน 100,000 บาท ตอ้งมีขา้ราชการคํ�าร่วม 1คน (ลจ. คํ�าร่วมกบั ลจ.ไม่ได)้

กาฬสินธุ์ ทต.หลุบ 13073 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด (7,000)

จนัทบุรี อบต.วงัโตนด 58827 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี�อนุกรรมการเงินกู้

กาํหนด (5,000)(มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร รักษาประวตัิต่อเนื�อง 1 ปี)
ฉะเชิงเทรา ทต.บางสมคัร 6266 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ

ชลบุรี อบต.คลองตาํหรุ 26718 สห
แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือนตามเลทอตัราเงินเดือน จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท[ติดต่อสมาชิกตามเบอร์ใหไ้ว ้ไม่รับสาย
 10/1/60]

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 -15 มกราคม 2560

ชลบุรี อบต.คลองตาํหรุ 26718 สห
 10/1/60]

ชลบุรี อบต.หนองขาม 61838 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ชลบุรี อบต.หนองขาม 61839 สม ชาํระหนี� เดิมยงัไม่ครบ 25%,ใหเ้พิ�มผูค้ ํ�าประกนัเนื�องจาก[สิทธิJ ค ํ�าประกนัไม่เพียงพอ (สิทธิJ ค ํ�าได ้170,000)
ชุมพร ทต.ชุมโค 55938 สม  รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี�กูไ้ด ้400,000 บาท,บตัรคู่สมรสหมดอาย[ุติดต่อสมาชิกไม่ได]้
ชุมพร อบต.สวี 53074 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ยงัไม่สามารถกูไ้ด้

ชุมพร อบต.สวี 53075 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ[ไดโ้ทรแจง้ผา่น 
ผอ.คลงั แลว้ เนื�องจาก กู+้ค ํ�า วนกนั / ศุจินธร]

ชุมพร อบต.สวี 60088 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ตรัง อบต.บา้นควน 57303 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด 
(4,500)



จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

นครศรีธรรมราช อบต.บา้นราม 50239 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,500)

นครสวรรค์ ทต.บา้นแดน 50584 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นนทบุรี อบต.ขนุศรี 2938 สม

ขอเอกสารเปลี�ยนคาํนาํหนา้ , ทะเบียนหยา่ ของผูกู้,้หนงัสือคํ�าประกนัของคุณกรรณพชัร์ ไม่ระบุชื�อผูกู้,้สาํเนาบตัร
ขา้ราชการผูค้ ํ�าคุณกรรณพชัร์หมดอาย ุขอใหม่,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้ ํ�าคุณศุภลกัษณ์ ใหม่ ใหถ้่ายสาํเนา
ดา้นหลงัดว้ยปรับค่าหุน้รายเดือนเจากเดิม 600 เป็น 800,จนท.เงินกูโ้ทรติดต่อ 10/01/60 เบอร์ 085-1274842 , 
02-921058 สมาชิกไม่รับสาย

นราธิวาส อบต.โละจูด 63766 สม
 หนงัสือขอกูเ้งินสามญัไม่ระบุชื�อผูค้ ํ�า,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรสผูกู้,้ขาดสาํเนาบตัร
ประชาชน + ทะเบียนบา้น คู่สมรสของผูกู้,้หนงัสือคํ�าประกนัไม่ระบุชื�อผูกู้,้หนงัสือคํ�าประกนัไม่มีคาํยนิยอมคู่
สมรสผูค้ ํ�า,ขาดสาํเนาบตัรประชาชร + ทะเบียนบา้น คู่สมรสของผูค้ ํ�า

บุรีรัมย์ อบต.ลาํดวน 61236 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่ได้
ปทุมธานี ทต.บางเดื�อ 21855 สม  มีประวตัิคา้งชาํระเครดิตธนาคาร รักษาการชาํระต่อเนื�อง 1 ปีปทุมธานี ทต.บางเดื�อ 21855 สม  มีประวตัิคา้งชาํระเครดิตธนาคาร รักษาการชาํระต่อเนื�อง 1 ปี

ปัตตานี อบต.ตรัง 43516 สม
 หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั[แกไ้ขใหม่นื�องจากผูกู้ไ้ม่ระบุสถานะภาพรับรองการมีคู่สมรส,สาํเนาบตัรประชาชน
ของคู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัหมดอาย ุ(คู่สมรสของนางซอยบสั)

เพชรบูรณ์ อบต.หนองแม่นา 37300 สห  ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้สะสมได ้เนื�องจากติดภาระคํ�าประกนัสมาชิกที� คา้งชาํระหนี�และถูกใหอ้อกแลว้
มหาสารคาม อบต.โคกก่อ 62021 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื�อนไข ยงักูไ้ม่ได้
มหาสารคาม อบต.ยางท่าแจง้ 61943 สม คา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร

มหาสารคาม อบต.ยางท่าแจง้ 61944 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกั ค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ,์ชาํระหนี� เดิมยงัไม่ครบ 25%

มหาสารคาม อบต.วงัยาว 42428 สห  มีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ�าประกนัได ้ เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั

มุกดาหาร ทต.ชะโนด 32083 สม ผูค้ ํ�าทั�ง 2 ราย คา้งชาํระต่อเนื�องหลายงวด สงวนสิทธิJ ค ํ�า[โทรแจง้สมาชิกไม่รับสาย]
ร้อยเอด็ อบต.ดู่นอ้ย 47719 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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ลพบุรี อบต.วงัจั�น 11855 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ลาํปาง อบต.ปงเตา 63976 สม ชาํระติดต่อกนั 12 งวดขึ�นไป

ลาํพนู ทต.เวยีงยอง 56126 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินที�จะเสนอพิจารณาได ้300,000 บ. ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี�ใหท้าํบนัทึกขอ้ความ
ขอปรับลดวงเงิน,หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 800 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,ผูค้ ํ�า
รหสั 59524 คา้งชาํระ[ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร]

เลย ทต.โนนปอแดง 44823 สห  ติดภาระคํ�าประกนัสมาชิกที�ถูกใหพ้น้สภาพแลว้
ศรีสะเกษ อบต.กู่ 46117 สม สมาชิกขอยกเลิกการขอกูเ้งิน เนื�องจากสามารถกูไ้ด ้100,000 (โทรแจง้ 9/1/2560)
ศรีสะเกษ อบต.บึงมะลู 33374 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ

ศรีสะเกษ อบต.บึงมะลู 40583 สม
 หนงัสือคํ�าประกนัคุณเกรียงไกร มีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส และแบบฟอร์มหนงัสือคํ�าประกนัผดิ 
ใหใ้ชแ้บบมี 7 ขอ้

ศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ 41052 สห
 ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คํ�าประกนัได ้ เนื�องจากยงัมีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถหกักลบ
สัญญาเดิมได้สัญญาเดิมได้

ศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ 41093 สห
 ยงัไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ�าประกนั เนื�องจากติดภาระคํ�าประกนัสมาชิกที�คา้งชาํระติดต่อหลายงวด (ชาํระ
ไม่ปกติ)

ศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ 61102 สห  ยอดเงินคงเหลือนอ้ย และมีคา้งชาํระของเดือนล่าสุด ไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้สะสมได้
สกลนคร ทต.เชียงเครือ 43290 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่ได้
สกลนคร อบต.นิคมนํ�าอูน 1897 สม ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื�อง และเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
สงขลา อบต.เขาแดง 52148 สห  ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้สะสมได ้เนื�องจากยงัมีหนี� เดิมอยู ่ไม่สามารถหกักลบหนี� เดิมได้

สงขลา อบต.ตะเครียะ 52304 สม  ผูค้ ํ�าคา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด ใหเ้ปลี�ยนผูค้ ํ�าใหม่,[ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร]
สุโขทยั ทต.คลองยาง 1018 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งักูไ้ม่ได้

สุโขทยั อบต.ไกรใน 11271 สห
 ยงัไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้สะสมได ้เนื�องจากติดภาระคํ�าประกนัสมาชิกที�มียอดคา้งชาํระติดต่อหลายงวด 
(ชาํระไม่ปกติ)
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สุรินทร์ อบต.พระแกว้ 59910 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
หนองบวัลาํภู อบต.นาเหล่า 57671 สม  ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี� ,คา้งชาํระค่าหุน้เดือน ธ.ค 59


