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กรุงเทพมหานคร อบต.กองคลงั(DGA) 41341 สม
ชาํระหนี เพิ"มใหค้รบ 25%  ( เพิ"งชาํระหนี เดิมได ้15%),หนงัสือคํ าประกนั[ผูค้ ํ าประกนัราย  นางพร

ธิดา ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน  (เซ็นรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส แต่ยงัไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรสและมี

เอกสารแนบมาครบถว้น),คาํขอกูเ้งินสามญั[ไม่ผา่นผูบ้งัคบับญัชี (ทอ้งถิ"นจงัหวดั/ หวัหนา้กลุ่มงาน)

กรุงเทพมหานคร อบต.กองคลงั(DGA) 46043 สม
 หนงัสือขอกูเ้งินไม่มีความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้,้ขาดรายละเอียดรายงานประกอบฏีกา

เงินเดือนของผูค้ ํ า 3 เดือนยอ้นหลงั,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100

กาญจนบุรี ทต.รางหวาย 57695 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาญจนบุรี อบต.ดอนแสลบ 47336 สม

 ขาดเอกสารเครดิตบูโร,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนทั งผูกู้แ้ละผูค้ ํ า 3 เดือนยอ้นหลงั,

หนงัสือคํ าประกนั ผูค้ ํ าระบุสถานะไม่ชดัเจน,สาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้ ํ าหมดอาย,ุปรับหุน้รายเดือน

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม-15 กรกฎาคม 2559

กาญจนบุรี อบต.ดอนแสลบ 47336 สม หนงัสือคํ าประกนั ผูค้ ํ าระบุสถานะไม่ชดัเจน,สาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้ ํ าหมดอาย,ุปรับหุน้รายเดือน

จากเดิม 500 เป็น 1,100

กาฬสินธุ์ อบต.เสาเลา้ 43813 สม

 เปลี"ยนแบบฟอร์มใหม่หมด เป็นแบบเก่า,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ของผูกู้ ้ 

ให ้ผอ.กองคลงัรับรองสาํเนา,[คู่สมรสผูค้ ํ ารับรองสาํเนาบตัรและหลกัฐานไม่ตรงกบัหนงัสือคํ า

ประกนัที"ลงลายมือชื"อยนิยอม

กาฬสินธุ์ อบต.หนองอีบุตร 28013 สม ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื"อง

กาํแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 40186 สม
ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,ถา้ขอกูเ้กิน 500,000 บาท ตอ้งมีผูค้ ํ า   3 ราย,หนงัสือคํ าประกนัรหสั 37052 ไม่มี

คาํยนิยอมคู่สมรส

กาํแพงเพชร อบต.ลานกระบือ 52518 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(5,000)
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ขอนแก่น อบต.บา้นหวา้ 39464 สม

 ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน ขั นตํ"า1,500 บาท,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนใหม่ให ้

ผอ.คลงั รับรองสาํเนา,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการทั งผูกู้แ้ละผูค้ ํ าประกนั,เพิ"มผูค้ ํ าอีก 1 ราย  ถา้ไม่เพิ"ม

จะกูไ้ดใ้นวงเงิน 100,000 บาท กรณีเพิ"มใหท้าํใบคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ เพิ"มหนงัสือ

คํ าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ ารายใหม่

ขอนแก่น อบต.บา้นหนั 53120 สม รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ฉะเชิงเทรา อบต.ท่าสะอา้น 78 สม
 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผุกู้,้ใบเพิ"มหุน้รายเดือนจากเดิมที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือนละ 2000 ตามเลท

ฐานเงินเดือน

ชลบุรี อบต.พานทองหนองกะขะ 8683 สม  คาํยนิยอมของคู่สมรสผูกู้ ้

ชยัภูมิ อบต.บา้นกอก 51786 สม
 ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือนขั นตํ"า 1,100 บาท,ขอหนา้สมุดบญัชีที"จะใหโ้อนเงิน
หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั[มีรายชื"อผูค้ ํ าประกนัเป็นพยาน,หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั[มีรายชื"อผู ้

ชยัภูมิ อบต.หนองบวัโคก 30850 สม

มีรายชื"อผูค้ ํ าประกนัเป็นพยาน

คํ าประกนัเป็นพยาน,หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงิน[มีรายชื"อผูค้ ํ าประกนัเป็นพยาน (ของผู ้

กู)้,หนงัสือคํ าประกนั[ผูค้ ํ าระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ระบุยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่ ไดร้ับคาํยนิยอม

จากคู่สมรสและมีหลกัฐานแนบมาพร้อม),สาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้ ํ าประกนั ลายเซ็นไม่เหมือนใน

สาํเนาบตัรขา้ราชการ,ผูกู้แ้จง้เปลี"ยนแปลงการถือหุน้รายเดือน จาก 1,100 เป็น 1,500 ตามอตัรา

เงินเดือน

เชียงราย ทต.หว้ยสัก 47304 สม
หนงัสือรับรองรับจ่ายของผูค้ ํ าประกนั 3 เดือน ยอ้นหลงั,หนงัสือรับรองการใชส้กุลเดิมของคู่สมรสผู ้

ค ํ าประกนั,แจง้เปลี"ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน

เชียงราย อบต.แม่จนั 46694 สม ลดวงเงิน 400,000,สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ห้มดอายุ

เชียงราย อบต.หว้ยชมภู 46275 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (บูโร) ยอดเงินคงเหลือตํ"ากวา่เงื"อนไข
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ตรัง อบต.นาขา้วเสีย 37590 สม
ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ไดร้ะบุสถานะการสมรส,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน 

ขั นตํ"า 1,100 บาท

นครพนม อบต.บา้นเสียว 15796 สม

ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน ขั นตํ"า 1,500 บาท,รายไดห้ลงัหกักูไ้ด ้300,000 บาท,ทาํหนงัสือคาํขอกู ้

หนงัสือสัญญาเงินกู ้ระบุผูค้ ํ าและรายละเอียดผูค้ ํ าใหค้รบถว้น,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรส ทะเบียนบา้น

และหลกัฐานการสมรส ของผูค้ ํ า รหสั 49175,ขอหนงัสือคํ าประกนัของรหสั 60562 ใหม่ ระบุดว้ยวา่

คํ าประกนัใหใ้คร

นครพนม อบต.บา้นเสียว 20238 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เสนอพิจารณาได ้180,000 บาท ถา้ผูกู้ต้อ้งการยอดนี ใหท้าํบนัทึก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,เปลี"ยนผูค้ ํ าประกนัรายใหม่[เนื"องจากผูค้ ํ ารหสั 43841 คํ าเตม็ 3 สัญญา

แลว้,มียอดคา้งชาํระ[ผูค้ ํ ารหสั 47290

นครราชสีมา ทต.ปะทาย 42445 สม  หนงัสือยนิยอมของ K.กณิกาพร (ผูใ้หถ้อ้ยคาํตอ้งเป็นผูค้ ํ าประกนัไม่ใช่ ผอ.กองคลงั),ขอสาํเนาบตัรนครราชสีมา ทต.ปะทาย 42445 สม ผูใ้หถ้อ้ยคาํตอ้งเป็นผูค้ ํ าประกนัไม่ใช่ ผอ

ต่างๆ + ทะเบีนบา้น + ทะเบียนสมรส ของ K.ณฐัชยา และคู่สมรสใหม่ (เนื"องถ่ายสาํเนาไม่ชดัเจน)

นครราชสีมา อบต.หว้ยยาง 19366 สม

 ขอใบเพิ"มหุน้รายเดือนจากเดิมที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทเงินเดือน,รายไดห้ลงั

หกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือเสนอพิจารณาได ้350,000 บาทถา้ผูกู้ต้อ้งการยอดนั ใหท้าํบนัทุก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง

นครศรีธรรมราช อบต.เกาะขนัธ์ 52571 สม  ชาํระติดต่อกนัอีก 6 เดือน หา้มชา้หา้มขาด และทาํเรื"องขอกูเ้ขา้มาใหม่

นครศรีธรรมราช อบต.เทพราช 50339 สม  ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,บตัรคู่สมรสหมดอาย,ุขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือนขั นตํ"า 2,000 บาท]

น่าน อบต.บวัใหญ่ 506 สม

 ผูกู้-้หนงัสือสัญญาเงินกู ้+ หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงิน(ผูค้ ํ าหา้มเซ็นเป็นพยาน)นงัสือคํ า 

ผูค้ ํ าพงษศ์กรณ์ (ผูกู้แ้ละผูค้ ํ าหา้มเซ็นเป็นพยาน),ขาดหนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินของผูค้ ํ า

ทั ง 2 ราย,ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน(ตารางแนวนอน)ของผูกู้แ้ละผูค้ ํ า 3 เดือน

ล่าสุด,ปรับหุน้รายเดือนจากเดิม 1,000 เป็น 2,000
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บุรีรัมย์ อบต.ปราสาท 30553 สม
 ขอหนา้สมุดบญัชีที"จะใหโ้อนเงิน ขอเป็นบญัชีเดียวกบัที"สหกรณ์หกัประจาํเดือน,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้

รายเดือน ขั นตํ"า 1,100 บาท,รายไดห้ลงัหกั กูไ้ด ้90,000 บาท ขอบนัทึกลดวงเงิน

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.เขาลา้น 63524 สม  ชาํระประจาํเดือน ก.ค.59

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.นาหูกวาง 12383 สม
 ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของผูกู้ ้ยอ้นหลงั 3 เดือน,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน

ขั นตํ"า 3,300 บาท,ขอสาํเนาเนาบตัรคู่สมรสของผูค้ ํ ารหสั 32901 บตัรหมดอายุ

ปราจีนบุรี อบต.วงัตะเคียน 51283 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกู ้ไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส] #2).อื"น ๆ[ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน ขั นตํ"า 1,100 บาท

ปราจีนบุรี อบต.วงัตะเคียน 51286 สม  ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน ขั นตํ"า 1,500 บาท,เพิ"มผูค้ ํ าประกนัอีก 1 ราย กรณีเพิ"มใหท้าํหนงัสือคาํ

ขอกูแ้ละหนงัสือกูเ้พิ"มหนงัสือคํ าประกนัใหม่,ผูค้ ํ ารหสั 51283 ไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส

พทัลุง อบต.ลาํปํา 13820 สม
ผูกู้ร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื"องอีก 3 เดือน,เปลี"ยนผูค้ ํ า (คา้งชาํระ),ขอรายละเอียดรายงานประกอบ

พทัลุง อบต.ลาํปํา 13820 สม
เปลี"ยนผูค้ ํ า 

ฏีกาเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ผูกู้+้ผูค้ ํ า,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100

พิจิตร อบต.ป่ามะคาบ 48626 สม ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน ของผูกู้ ้

พิจิตร อบต.สากเหล็ก 48628 สม
 ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือนขั นตํ"า 

1,100 บาท

เพชรบุรี อบต.ตาํหรุ 28656 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มหาสารคาม อบต.ขามเรียน 27843 สม  มียอดคา้งชาํระ[ผูค้ ํ ารหสั 27844 ชาํระไม่ครบตามยอดเรียกเก็บ

มหาสารคาม อบต.บ่อใหญ่ 25617 สม หลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์(4,000)

มหาสารคาม อบต.ลานสะแก 59555 สม
ผูค้ ํ ารัษาประวตัิการชาํระต่อเนื"องอีก 4 ด.,ใบเพิ"มหุน้รายเดือนจากเดิมที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือนละ 800

 บาทตามเลทฐานเงินเดือน
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มหาสารคาม อบต.วงัแสง 62875 สม

 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้กูไ้ดต้ามหุน้สะสมที"มี 60,000 บาท,หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ไดร้ะบุชื"อผู ้

ค ํ า,หนงัสือคํ าประกนัไม่ไดร้ับรองโสด - สมรส,รายละเอียดฎีกาเงินเดือนยอ้นหลงั 3 ด. ทั งผูกู้แ้ละผู ้

ค ํ า,ตวัหนงัสือเขียนอ่านไม่ค่อยออก

ยโสธร ทต.สวาท 18488 สม

 แจง้เปลี"ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน,ใหเ้พิ"มผูค้ ํ าประกนัเนื"องจาก

[กูเ้กิน 500,000 บาท ตอ้งใชค้นคํ า ตั งแต่ระดบั 6 ขึ นไป 2 คน หรือบนัทึกขอลดวงเงินกูเ้ป็น 500,000 

บาท

ยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง 26394 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ร้อยเอด็ ทต.นาเมือง 36358 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินที"เสนอพิจาณาได ้350,000 บาทถา้ผูกู้ต้อ้งการยอดนี ใหท้าํบนัทึกขอ

ปรับลดวงเงินลง,ผูกู้ไ้ม่ไดร้ับรองสาํเนาเอกสารส่วนตวั,เงินตน้สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% ตอ้ง

ชาํระเพิ"มอีก 4,000 บาท

ร้อยเอด็ ทต.มะอึ 62183 สม  มียอดคา้งชาํระ[ผูกู้ค้า้งชาํระร้อยเอด็ ทต.มะอึ 62183 สม

ร้อยเอด็ อบต.ดูกอึ"ง 13224 สม

กูไ้ด ้970,000 บาท ตอ้งมีหุน้สะสม 10% ของวงเงินที"ขอกู,้หนงัสือสัญญาเงินกูคู้่สมรสตอ้งลงนาม

ยนิยอมดว้ย,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือนขั นตํ"า 2,000 บาท,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการของคุณ มนพทัธ์

ใหม่ อยา่ใชก้ระดาษรียสู,เปลี"ยนผูค้ ํ าประกนัรหสั 52515 ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื"อง กรณีเพิ"มใหท้าํ

ใบคาํขอหนงัสือกูแ้ละหนงัสือสัญญาเงินกู ้เพิ"มหนงัสือคํ าและหลกัฐานผูค้ ํ ารายใหม่

ร้อยเอด็ อบต.นาโพธิV 20707 สห
 มีหนี สามญัอยู ่ยงัไม่สามารถอนุมตัิเงินกูโ้ดยใชหุ้น้คํ าประกนัได ้เนื"องจากมีหุน้สะสมนอ้ยกวา่หนี 
สามญั

ร้อยเอด็ อบต.พระเจา้ 17702 สม

 เปลี"ยนผูค้ ํ าประกนัรายใหม่[เนื"องจากผูค้ ํ ารหสั 57882 คํ าเตม็วงเงินแลว้,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัให้

เฉพาะคู่สมรสเซ็นคนเดียว,ใบเพิ"มหุน้รายเดือนจากเดิมที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือนละ 800 ตามเลทฐาน

เงินเดือน
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ร้อยเอด็ อบต.พระธาตุ 31179 สม
ขอหนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินชาํระหนี ทั งของผูกู้+้ผูค้ ํ า,ผูกู้ช้่วยดูดว้ยหนงัสือยนิยอมหกั

เงินหวักระดาษมีบอกวา่ของผูค้ ํ า ของผูกู้ต้่างหาก,หนงัสือคํ าประกนัใหเ้ซ็นเฉพาะคู่สมรสคนเดียว ผู ้

ค ํ าอยา่ไปเซ็นในช่องโสดอีก อ่านดูก่อนเซ็น,หนงัสือขอกูเ้งินสามญั ใหผู้บ้งัคบับญัชาเซ็นรับรองดว้ย

ร้อยเอด็ อบต.ยางคาํ 52437 สม
 ชาํระเงินตน้สัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25% พึ"งได ้14% ตอ้งชาํระเพิ"มเขา้มาใหค้รบ,เพิ"มหุน้รายเอนจากเดิม

ที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

ร้อยเอด็ อบต.ยางคาํ 58575 สม  เปลี"ยนผูค้ ํ าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ ารหสั 42139 คํ าเตม็ 3 สัญญาแลว้,มียอดคา้งชาํระผูค้ ํ ารหสั 41208

ร้อยเอด็ อบต.สามขา 34342 สม  เงินรายไดค้งเหลือตํ"ากวา่เกณฑท์ี"สหกรณ์กาํหนด
 มีหุน้สะสมอยู ่31,000 บาท  สามารถอนุมตัิเงินกูส้ามญัได ้310,000 บาท  (บนัทึกขอลดวงเงินกูจ้าก 

500,000 เป็น 310,000 บาท),แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือน 500 เป็น 1,100 บาท ตามอตัราเงินเดือน,เปลี"ยน

ระยอง ทต.สองสลึง 53790 สม
ผูค้ ํ าประกนัรายใหม่[เนื"องจากผูค้ ํ าประกนั ราย (10668) คํ าครบ 3 สัญญาแลว้,หนงัสือกูส้าํหรับเงินกู้

สามญั[ผูกู้ร้ะบุสถานะไม่ชดัเจน  (แนบเอกสารหลกัฐานคู่สมรสและไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรส แต่มี

เซ็นไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย),เพิ"มเติม สาํเนาบตัรขา้ราชการ กบัทะเบียนบา้นผูค้ ํ า ( นุชนารถ) 

เนื"องจากใชเ้อกสารที"ผา่นการรับรองมาแลว้

ระยอง อบต.แม่นํ าคู ้ 23478 สม

 ขอเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรใหม่(มีอายไุม่เกิน 3 เดือน),หนงัสือขอกูเ้งินหา้มใชน้ํ ายาลบคาํผดิ,เพิ"มผู ้

ค ํ าประกนั (ขอกูเ้กิน 500,000 ตอ้งใชผู้ค้ ํ าอยา่งนอ้ย 2 คน),ลายมือชื"อคู่สมรสผูค้ ํ าในหนงัสือคํ าปรกนั

ไม่เหมือนในสาํเนาบตัร,ขาดรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน(ตารางแนวนอน)ของผูกู้แ้ละ

ผูค้ ํ า 3 เดือนล่าสุด,[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100
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ระยอง อบต.แม่นํ าคู ้ 61841 สม
 ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือน ขั นตํ"า 600 บาท,กูไ้ด ้130,000 บาท ตามหุน้สะสม 10% ของวงเงินที"ขอกู้

,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของผูกู้,้เปลี"ยนผูค้ ํ าประกนั คํ าไป 3 สัญญาแลว้ กรณี

เปลี"ยนทาํใบคาํขอกู ้หนงัสือสัญญาเงินกู ้เพิ"มหนงัสือคํ าประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้ ํ ารายใหม่

ราชบุรี อบต.ตาหลวง 45992 สม  ขาดหนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินทั งของผูกู้แ้ละผูค้ ํ าประกนั

ราชบุรี อบต.เตาปูน 8857 สม  ชาํระติดต่อกนั 1 ปีขึ นไป แลว้ยื"นเรื"องเขา้มาใหม่

ลพบุรี อบต.โก่งธนู 57527 สห  มีหนี สามญัอยูย่งัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได้

ลพบุรี อบต.บา้นทราย 17512 สม

 แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก 1,000 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน,เปลี"ยนผูค้ ํ าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ า 

รหสั 017513  งดคํ า เนื"องจากคา้งชาํระต่อเนื"อง,หนงัสือคํ าประกนัราย นางจินตนา ระบุสถานะไม่

ชดัเจน ยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่ไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรส มีหลกัฐานพร้อม

ลพบุรี อบต.บา้นทราย 45394 สม
 เปลี"ยนผูค้ ํ า K.ชนิดา คา้งชาํระ,เอกสารต่างๆ ของผูค้ ํ า K.จินตนา ลงลายมือชื"อไม่ตรงกบัหนงัสือคํ า

ลพบุรี อบต.บา้นทราย 45394 สม
 เปลี"ยนผูค้ ํ า เอกสารต่างๆ ของผูค้ ํ า จินตนา ลงลายมือชื"อไม่ตรงกบัหนงัสือคํ า

ประกนั,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 800

ลพบุรี อบต.บา้นทราย 62142 สม

 แจง้เปลี"ยนค่าหุน้รายเดือน จาก 1,000  เป็น 1,100 บาท ตามอตัราเงินเดือน,เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 

ของผูกู้ล้งลายมือชื"อไม่ตรงกบัชุดเอกสารคาํขอกู ้ ( ลายเซ็นมีสกุลต่อทา้ย กบั ลายเซ็นแบบไม่มี

นามสกุล),หนงัสือคํ าประกนั[รายนางอาภรณ์ ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน ( ยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่ได้

รับคาํยนิยอมจากคู่สมรสมีเอกสารหลกัฐานประกอบพร้อม)

ลาํปาง อบต.บา้นขอ 63611 สม  ขอดูการชาํระเงินของผูค้ ํ าอีก 1 เดือน

เลย อบต.สานตม 800670 สห หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญัระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน แจง้ภรรยาผูกู้แ้ลว้

ศรีสะเกษ อบต.ตระกาจ 44442 สม

กูไ้ด ้300,000 บาท ตามหลกัเกณฑเ์งินคงเหลือ,ขอหนงัสือเพิ"มหุน้รายเดือนขั นตํ"า 1,100 บาท,ขอ

สาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ ารหสั 44441 ไม่มีเอกสารแนบ,เปลี"ยนผูค้ ํ ารหสั 55524 ประวตัิการส่งหุน้ไม่

ต่อเนื"อง



จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

ศรีสะเกษ อบต.โนนเพก็ 40617 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ"ากวา่เกณฑท์ี"สหกรณ์กาํหนด,ลดวงเงินแลว้ก็ยงัเหลือไม่พอ

ศรีสะเกษ อบต.บกัดอง 33431 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้วงเงินที"จะเสนอพิจารณาได ้100,000 บามถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี ให้

ทาํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,ขาดเอกสารการสมรส-หยา่ ของผูค้ ํ ารหสั 2278

ศรีสะเกษ อบต.สะพุง 2403 สม
 ใหเ้พิ"มผูค้ ํ าประกนัเนื"องจาก[เนื"องจากผูค้ ํ าค ํ าสัญญาอื"นแลว้ วงเงินเหลือไม่พอ] ,หนงัสือเพิ"มหุน้ราย

เดือนจากเดิมที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือน 2000 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

ศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ 48242 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือตํ"ากวา่เกณฑท์ี"สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได้

สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ 49205 สม  รายไดต้ํ"ากวา่เกณฑท์ี"สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได้

สงขลา อบต.ฉลุง 52725 สม
 รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื"องอีก 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.59)มเปลี"ยนผูค้ ํ า K.อริสา สิทธิV ค ํ าเตม็,ปรับลด

วงเงินกู ้300,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 800

สงขลา อบต.ตะเครียะ 50751 สม ผูกู้แ้จง้เปลี"ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 1,000 เป็น 1,100 บาท,มีผูค้ ํ าคา้งชาํระ (48746)สงขลา อบต.ตะเครียะ 50751 สม มีผูค้ ํ าคา้งชาํระ 

สงขลา อบต.ท่าหมอไทร 50063 สม

 ตามมติ ฯ ลว.27/5/56 หุน้สะสมตอ้งไม่ตํ"ากวา่ 10% ของยอดกู[้มีหุน้สะสมอยู ่40,800 บาท  สามารถ

กูไ้ดสู้งสุด 400,000 บาท,ใหเ้พิ"มผูค้ ํ าประกนัเนื"องจาก[ผูค้ ํ าประกนัวงเงินคํ าไม่พอ วงเงินคํ ามี 200,000

 บาท,[ประวตัิการชาํระเงินค่าหุน้ของผูกู้ย้งัไม่ต่อเนื"อง มีการชาํระล่าชา้และคา้งชาํระบางงวด ตอ้งทาํ

ประวตัิการชาํระต่อเนื"อง 12 เดือน]

สงขลา อบต.พะตง 15188 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ"ากวา่เกณฑท์ี"สหกรณ์กาํหนด

สมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ 28616 สม
หนงัสือคํ า K.อรอุมา หา้มใชน้ํ ายาลบคาํผดิ,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน K.นุจรี 3 เดือน

,[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100]

สระแกว้ อบต.หนองหวา้ 62219 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด(6,000)

สุพรรณบุรี อบต.บางเลน 57566 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ระบุชื"อผูค้ ํ า / ผูกู้ไ้ม่ระบุสถานะสมรส,หนงัสือคํ าประกนัผูค้ ํ าไม่ระบุชื"อผูกู้ ้/ 

ผูค้ ํ าไม่ระบุสถานะสมรส (ทั ง 2 ราย),[ปรับหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,500]
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สุราษฎร์ธานี อบต.คลองนอ้ย 32933 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินไม่เหลือตามเกณพท์ี"สหกรณ์กาํหนด

สุรินทร์ อบต.คาํผง 33989 สม  มียอดคา้งชาํระ[ผูค้ ํ ารหสั 42480

สุรินทร์ อบต.บะ 46531 สม  บตัรประชาชนผูกู้ห้มดอาย,ุ[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,000 เป็น 1,100]

สุรินทร์ อบต.หนองไผล่อ้ม 40560 สค  ยงัไม่มีระเบียบในการปรับโครงสร้างหนี  ยงัเสนออนุมตัิไม่ได ้เอกสารไม่เรียบร้อย

อ่างทอง อบต.หลกัแกว้ 60842 สม  มีประวตัิคา้งชาํระหุน้ รักษาประติอีก 2 เดือน

อุดรธานี อบต.นํ าโสม 30964 สม  ชาํระตน้สามญัสัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25%

อุดรธานี อบต.นํ าโสม 59639 สห  ยงัมีหนี สามญัอยู ่  ยงัไม่สามารอนุมตัิใหกู้หุ้น้สะสมได้

อุบลราชธานี อบต.ยางโยภาพ 47668 สม ชาํระติดต่อกนัอีก 7 งวด และทาํเรื"องยื"นกูเ้ขา้มาใหม่

อุบลราชธานี อบต.ระเว 5992 สห
แจง้เปลี"ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก เดิม 1,000 เป็น 2,000 ตามอตัราเงินเดือน,โทรติดต่อเบอร์ที"ให้

ไว ้สมาชิกไม่รับสาย (12/7/59 10.32 น.)

อุบลราชธานี อบต.ศรีสุข 20997 สม  ชาํระติดต่อกนัอีก 6 เดือน หา้มชา้หา้มขาด และทาํเรื"องขอกูใ้หม่อุบลราชธานี อบต.ศรีสุข 20997 สม
อุบลราชธานี อบต.หนองกุง 61771 สม  มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื"อธนาคาร รักษาประวตัิต่อเนื"อง 1 ปี

อุบลราชธานี อบต.หวัดอน 16271 สม

 ใบเพิ"มหุน้รายเดือนจากเดิมที"เคยส่งเปลี"ยนเป็นเดือนละ 2000 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,รายไดห้ลงั

หกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเสนอพิจารณษได ้650,000 ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอ

ปรับลดวงเงินลง


