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กรุงเทพมหานครกทม.(KTB) 59778 สม หนงัสือคํ�าไม่ไดร้ะบุชื$อผูกู้ ้

กาญจนบุรี อบต.หนองนกแกว้ 50958 สม เงินคงเหลือก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาฬสินธุ์ ทต.คาํกา้ว 48472 สม

ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนนนนน ขั�นคํ$า 1,100 บาท,กูไ้ด ้250,000 บาท ขอหนงัสือลดวงเงิน,ขอหนงัสือ

ยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี�ของผูค้ ํ�าประกนัรหสั 48473 ขอหนงัสือคํ�าประกนใหม่แบบฟอร์มไม่ชดั พร้อมทั�ง

ขอหลกัฐานใหม่ ลงลายมือชื$อใหต้รงกบัหนงัสือคํ�าประกนั

กาฬสินธุ์ อบต.กมลาไสย 62081 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที$ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกู้

กาฬสินธุ์ อบต.กมลาไสย 63296 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเสนอพิจารณาได ้70,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี�ใหท้าํบนัทึกขอ้ความ

ขอปรับลดวงเงินลง

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 กรกฎาคม-31 กรกฎาคม 2559

กาฬสินธุ์ อบต.กมลาไสย 63296 สม
ขอปรับลดวงเงินลง

กาฬสินธุ์ อบต.แซงบาดาล 19242 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อบุคลลธนาคาร บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที$ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกู้

กาฬสินธุ์ อบต.สาํราญใต้ 3484 สม กูไ้ดต้ามหุน้สะสม 630,000  ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี�ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง

กาฬสินธุ์ อบต.หนองบวั 19267 สม
 ทาํประวตัิชาํระอีก 1 เดือน ( รอบใบแจง้หนี� เดือน สิงหาคม 2559),เปลี$ยนผูค้ ํ�าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ�าประกนัคํ�า

ครบ 3 สัญญาแลว้

ขอนแก่น ทม.ศิลา 57541 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติคณะกรรมการเงินกู้

ขอนแก่น อบต.ท่านางแนว 31960 สม รายไดค้งเหลือไม่พอ

ฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเนื$องเขต 61347 สม รายไดค้งเหลือไม่พอ
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ฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเนื$องเขต 61350 สม  รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี� เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เชียงราย ทต.เวยีงเหนือ 3169 สม  ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 1,500 บาท (ติดต่อสมาชิกไม่ได)้

เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 46679 สม
ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 800 บาท,ขอหนงัสือคํ�าประกนัใหม่ทั�ง 2 ราย ใหร้ะบุดว้ยวา่คํ�าประกนัใหใ้คร

ตรัง อบต.เขาไมแ้กว้ 58476 สม ปรับลดวงเงิน 250,000 (ขอหนงัสือปรับลดวงเงิน)

ตรัง อบต.ไมฝ้าด 57215 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงื$อนไข

นครพนม อบต.นาเข 13748 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื$องจากมีหนี�สามญัอยู่

นครพนม อบต.นาเข 33503 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินติดลบ

นครพนม อบต.บา้นเสียว 60562 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นครพนม อบต.หนองเทาใหญ่ 42157 สม
 ใหผู้กู้ร้ักษาต่อเนื$องอีก 4 ด.,เปลี$ยนผูค้ ํ�าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ�ารหสั 28095 คา้งชาํระต่อเนื$องหลายงวด ใหร้ักษา

ประวตัิ]

นครราชสีมา อบต.คูขาด 47140 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นครราชสีมา อบต.ช่องแมว 57624 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นครราชสีมา อบต.สีมุม 35159 สม

 ขอขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัคาํนวณสิทธิN กูไ้ม่ไดถ้า้จาํนวนเงินเกิน 500,000 ตอ้งเพิ$มผูค้ ํ�าอีก 1 ราย),ขอหนงัสือ

เพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 1,100 บาท,ชาํระหนี� เดิมไม่ถึง 25%,ขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนา

ทะเบียนบา้นของผูค้ ํ�ารหสั 30854 ใหม่ที$ไม่ติดลายมือชื$อเดิม

นครราชสีมา อบต.สีสุก 29516 สม
 ขาดเอกสารเครดิตบูโร,สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,สาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ�า K.พรทิพา หมดอาย,ุปรับหุน้ราย

เดือนจากเดิมเป็น 1,500

นราธิวาส อบต.กายคูละ 22280 สม
 ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 1,500 บาท,เปลี$ยนผูค้ ํ�ารหสั 4825 คํ�า 3 สัญญาแลว้ กรณีเปลี$ยนใหท้าํใบคาํ

ขอกู ้หนงัสือสัญญาเงินกู ้เพิ$มหุนงัสือคํ�าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ�ารายใหม่

น่าน อบต.บวัใหญ่ 49679 สม  ใบเปลี$ยนค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่งเปลี$ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐานเงินเดือน
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บึงกาฬ อบต.ศรีชมภู 27776 สม แจง้ปรับค่าหุน้ จาก 750 เป็น 800

ปราจีนบุรี อบต.ประจนัตคาม 62357 สม รายไดค้งเหลือไม่พอ

ปราจีนบุรี อบต.วงัตะเคียน 60526 สม ปรับลดวงเงิน 200,000,เพิ$มผูค้ ํ�าอีก 1 ราย,ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนผูกู้้

พงังา ทต.ลาํแก่น 45998 สม

 ใหเ้พิ$มผูค้ ํ�าประกนัเนื$องจาก[ขอกู ้300,000  แต่สิทธิN ค ํ�าประกนัไม่พอ สิทธิN เหลือคํ�าหลือ 240.000  หรือ บนัทึก

ขอปรับลดวงเงินกูเ้ป็น 240,000,แกไ้ขกรณีเพิ$มผูค้ ํ�าประกนั 1. หนงัสือขอกูเ้งินสามญั  2.หนงัสือสัญญากูเ้งิน 

3.หนงัสือคํ�าประกนัพร้อมหลกัฐาน,ใบแจง้เปลี$ยนแปลงค่าหุน้จากกเดิม 500 บาท เป็น 1,100 บาท ตามอตัรา

เงินเเดือน

พิษณุโลก ทต.พลายชุมพล 61401 สม รายไดห้ลงัหกัไม่พอ ติดลบ

พิษณุโลก อบต.บ่อทอง 37124 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย อนุมตัิวงเงินได ้300,000 บาท (บนัทึกลดวงเงิน),เปลี$ยนผูค้ ํ�าประกนัรายใหม่

[(051441) เนื$องจากคา้งชาํระต่อเนื$อง,เปลี$ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500  เป็น 1,100 ตามอตัราเงินเเดือน

พิษณุโลก อบต.วงฆอ้ง 55461 สม

 ขาดบูโร,รายละเอียดฎีกาเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้ ํ�า,หนงัสือคํ�าไไม่ไดร้ะบุชื$อผูกู้,้ใหเ้พิ$มผูค้ ํ�าประกนัเนื$องจากผูค้ ํ�า

ไม่ใช่ระดบั ชาํนาญการ ใหเ้พิ$มผูค้ ํ�าอีก 1 คํ�าร่วม,เพิ$มหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่งเปลี$ยนเป็นเดือนละ 800 

บาทตามเลทฐานเงินเดือน

พิษณุโลก อบต.วงฆอ้ง 60347 สม ขาดบูโร,รายละเอียดฎีกาเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้ ํ�า,หนงัสือคํ�าไม่ไดร้ะบุชื$อผูกู้ ้

พิษณุโลก อบต.วงัอิทก 28384 สม
 ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 2,000 บาท,เพิ$มผูค้ ํ�าประกนัอีก 1 ราย,ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี�
ของผูค้ ํ�าใหม่ ผูกู้อ้ยา่เป็นพยาน,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ลงนามพยานไม่ครบถว้น

พิษณุโลก อบต.วงัอิทก 48618 สม งินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เพชรบูรณ์ อบต.วงัหิน 47468 สห  ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้สะสม เนื$องจากมีหนี�สามญัอยู่

มหาสารคาม อบต.บา้นกู่ 41189 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติคณะอนุกรรมการ

เงินกู]้
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มหาสารคาม อบต.ยางท่าแจง้ 61944 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อธนาคารบุคคล บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที$ประชุม

คณะกรรมการเงินกู้

มหาสารคาม อบต.หนองโพธิN 47705 สม  ชาํระหนี� เดิมยงัไม่ถึง  25 %,ไม่มีแนบเครดิตบูโร

ร้อยเอด็ ทต.ดอกไม้ 26513 สม

 ขอสาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารใหม่ ไม่ไดร้ับรองสาํเนา,ขอหนงัสือคํ�าประกนัและหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงิน

ชาํระหนี�ของผูค้ ํ�ารหสั 13435 ใหม่ แบบฟอร์มไม่ชดั,คู่สมรสของผูค้ ํ�ารหสั 38412 รับรองสาํเนาบตัรประจาํตวั 

ทะเบียนบา้นไม่ตรงกบัหนงัสือคํ�าประกนั

ร้อยเอด็ ทต.ปอภาร 48977 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยเอด็ อบต.เมืองเปลือย 57522 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยเอด็ อบต.หนองแวง 49763 สม  สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้ ํ�า คุณวศิรุตา ใหถ้่ายสาํเนาดา้นหลงัดว้ย

ร้อยเอด็ อบต.หนองใหญ่ 44978 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที$ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกู้

ร้อยเอด็ อบต.อีง่อง 32041 สม
รายไดห้ลงัหกัแลว้เงินคงเหลือตํ$ากวา่เกณฑ,์รักษาประวตัิอีก 6 ด.,เปลี$ยนผูค้ ํ�าใหม่ทั�ง 2 ราย รหสั 32038 พน้

สมาชิกภาพแลว้ รหสั 32039 คา้ง

ราชบุรี อบต.ดอนกระเบื�อง 37324 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ลพบุรี อบต.บวัชุม 17523 สม  รายไดค้งเหลือตํ$ากวา่เกณฑท์ี$สหกรณ์กาํหนด

ลพบุรี อบต.บวัชุม 46456 สม
ใบเพิ$มหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่งเปลี$ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,รายไดห้ลงัค่าใชจ้่าย

แลว้เสนอพิจาณาได ้500,000 บาทถา้ตอ้งการยอดนี�ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง

ลาํปาง อบต.แจห้่ม 60525 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื$อนไข

ศรีสะเกษ อบต.กุง 39965 สห  ประวตัิการชาํระค่าหุน้ไม่ปกติ และมีคา้งค่าหุน้ต่อเนื$องหลายงวด ใหท้าํประวตัิการชาํระอยา่งนอ้ย 12 งวด
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ศรีสะเกษ อบต.จะกง 44903 สม

 คาํนวณสิทธิN กูแ้ลว้ได ้500,000 บาท ขอหนงัสือกูแ้ละสัญญากูใ้หม่ ระบุจาํนวนเงิน 500,000 บาท,ขอหนงัสือ

คํ�าประกนัของรหสั 55184 กรณีมีคู่สมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส และระบุดว้ยคํ�าประกนัให้

ใคร,ขอหนงัสือคํ�ารหสั 35605 ใหม่ระบุใหด้ว้ยคํ�าประกนัใหใ้คร

ศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 32433 สม
 ใบเพิ$มหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่งเปลี$ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือนพึ$งส่งตน้เงินสามญัได้

 21% ตอ้งชาํระใหถ้ึง 25% ก่อนถึงจะกูไ้ด้

ศรีสะเกษ อบต.เสื$องขา้ว 30710 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื$องจากมีหนี�สามญัอยู่

ศรีสะเกษ อบต.หว้ยจนัทร์ 55376 สม มีประวตัิคา้งชาํระ ตอ้งรักษาประวตัิการชาํต่อเนื$องใหค้รบ 1 ปี แลว้ค่อยยื$นเอกสารขอกูใ้หม่
สกลนคร อบต.แมดนาท่ม 5821 สม ผูกู้ค้า้งชาํระเดือน มิ.ย 59

สงขลา อบต.วดัขนุน 48750 สม รายไดต้ํ$ากวา่เกณฑท์ี$สหกรณ์กาํหนด

สตูล อบต.ควนโพธิN 60223 สม ชาํระหนี� เก่ายงัไม่ถึง 25 %

สมุทรสงคราม ทต.สวนหลวง 61392 สม
ชาํระเงินตน้สัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25% ตอ้งชาํระใหถ้ึง 25% ถึงจะกูไ้ด,้ใบเพิ$มหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่ง

สมุทรสงคราม ทต.สวนหลวง 61392 สม
ใบเพิ$มหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่ง

เปลี$ยนเป็นเดือนละ 2000 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,รายละเอียดฎีกาเงินเดือนของผูค้ ํ�าประกนั

สมุทรสงคราม อบต.แควออ้ม 61391 สม
 ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 1,100 บาท,ชาํระหนี� เดิมไม่ถึง 25%,เพิ$มผูค้ ํ�ารหสั 61392 สิทธิN ค ํ�ามี 100,000

 บาท,ขอหนงัสือแสดงรายไดร้ายจ่ายของผูค้ ํ�า

สุพรรณบุรี อบต.ไผก่องดิน 6571 สม  ใบเปลี$ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 1,000 บาท เป็น 2,600 บาท ตามอตัราเงินเดือน

สุราษฎร์ธานี อบต.เขาหวัควาย 59172 สม  มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื$อธนาคาร

หนองบวัลาํภู อบต.โนนขมิ�น 22644 สม
 ขอสาํเนาเลขที$บญัชี,เพิ$มหุน้รายเดือนจากเดิมที$เคยส่งเปลี$ยเป็นเดือนละ 1500 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน,มี

ยอดคา้งชาํระ[ผูค้ ํ�ารหสั 57068 คา้ง

หนองบวัลาํภู อบต.หนองหวา้ 13931 สม
 ขอหนงัสือเพิ$มหุน้รายเดือนขั�นตํ$า 2,000 บาท,ชาํระหนี� เดิมไม่ถึง 25%,ขอสาํเนาทะเบียนสมรสผูกู้ใ้หม่ ไม่ได้

รับรองสาํเนา,ขอหนงัสือลดวงเงิน กูไ้ด ้900,000 บาท



จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

อ่างทอง อบต.ยางชา้ย 19995 สม
 เพิ$มเติมรายละเอียดเงินเดือนของผูค้ ํ�าประกนัราย คุณวฒันะพงษ ์ เนื$องจากไม่มีแนบ,ใบขอเปลี$ยนแปลงค่าหุน้

รายเดือนจาก 750 เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือน

อุบลราชธานี อบต.โนนกาเล็น 19603 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ (สินเชื$อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที$ประชุม

คณะกรรมการเงินกู้


