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กาฬสินธุ์ ทต.โพน 38955 สม ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้ ํ(าใหม่(ตารางขวาง)ใหก้ารเงินรับรองสาํเนา

ดว้ย,ทะเบียนสมรสผูค้ ํ(า คุณธนเทพ ไม่รับรองสาํเนา,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500

กาฬสินธุ์ ทต.หนองสรวง 36473 สม งินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาฬสินธุ์ ทต.หนองสรวง 61161 สม  ยงัไม่สามารถกูไ้ดร้ายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย คงเหลือไม่ถึง 4,500

กาฬสินธุ์ อบต.หนองสรวง 47514 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ขอนแก่น อบต.ขวัเรียง 30862 สม

รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี(กูไ้ด ้200,000 บาท งวดการผอ่นชาํระตอ้ง 120 งวด,ขอหนงัสือเพิ@มหุน้รายเดือน

ขั(นตํ@า 1,500 บาท,ขอหนงัสือคาํขอกูส้ามญั,หนงัสือสัญญาเงินกู,้หนงัสือคํ(าประกนัใหม่ ระบุ 120 งวด 

และระบุจาํนวนเงินเป็น 200,000 บาท

ขอนแก่น อบต.จระเข้ 57672 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื@อบุคคลธนาคาร บา้น รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500)

ขอนแก่น อบต.ชุมแพ 62111 สม
 กูไ้ด ้250,0000 บาท ขอบนัทึกลดวงเงิน,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ไม่ไดร้ะบุผูค้ ํ(าประกนั(ติดต่อ

สมาชิกไม่ได]้

จนัทบุรี อบต.เทพนิมิต 8660 สม  ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ใหเ้พิ@มผูค้ ํ(า ผูค้ ํ(าสิทธิC ค ํ(าไม่พอ,[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 2,000]

เชียงราย อบต.เทอดไทย 63124 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงื@อนไข

ตาก อบต.นาโบสถ์ 2991 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือเหลือตํ@ากวา่เกณฑท์ี@สหกรณ์กาํหนด

ตาก อบต.แม่ระมาด 42274 สม  รองวดรถหมดอีก 3 เดือน

นครราชสีมา ทต.แชะ 46003 สห  แบบฟร์อมผดิ โทรประสานแลว้ ใหแ้กไ้ขใหม่

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 ตุลาคม-31 ตุลาคม 2559
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นครราชสีมา อบต.โนนตาเถร 33849 สห
 ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ(าประกนัได ้เนื@องจากยงัมีหนี(สามญัที@ใชบุ้คคลคํ(าประกนัอยู ่ (ยงัหกั

กลบหนี( เดิมไม่ได)้,[กรณีกูโ้ดยใชหุ้น้คํ(า ถา้มีหนี(สามญัที@ใชบุ้คคลคํ(าประกนัอยู ่ตอ้งมีหุน้มากกวา่หนี( จึง

จะสามารถหกักลบบลหนี( เดิมได ้ใหเ้หลือเพียงสัญญาเดียว (เป็นกูป้ระเภทสามญัเหมือนกนั)

นนทบุรี อบต.เกาะเกร็ด 34743 สม  หนงัสือฎีการายละเอียดเงินเดือน ของผูกู้+้ผูค้ ํ(า

บึงกาฬ อบต.หนองหวัชา้ง 14342 สม
ขาดเอกสารเครดิตบูโร,[ลดวงเงินขอกูเ้หลือ 180,000] ,[ขอเอกสารสาํเนาบตัร+ทะเบียนบา้น คู่สมรสผูกู้ ้

ใหม่ (ใหคู้่สมรสรับรองสาํเนาเอง)

ประจวบคีรีขนัธ์ ทต.ร่อนทอง 41409 สห
 ระงบักูช้ั@วคราวเนื@องจากติดภาระคํ(าประกนั ผูกู้ข้าดชาํระต่อเนื@องมานานแลว้มีความเสี@ยงสูงที@จะใหพ้น้

สภาพ

ปราจีนบุรี อบต.กรอกสมบูรณ์ 61973 สม
 สมาชิกยงัชาํระหนี( เดิมไม่ถึง 25%,[สาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้ ํ(าราย (061974) ใหม่ เนื@องจากเคยผา่นการ

เซ็นตร์ับรองมาแลว้]

ปราจีนบุรี อบต.นาดี 34893 สห ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสม เนื@องจากมีภาระคํ(าประกนัที@ผูกู้ค้า้งชาํระอยู่

เพชรบุรี ทต.หนองขนาน 32204 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื@อนไข ยงัเสนออนุมตัิไม่ได้

เพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ 55710 สม

เอกสารคาํขอกูก้รอกรายละเอียดไม่เรียบร้อยทั(งผูกู้แ้ละผูค้ ํ(าประกนั  (ไม่ระบุสถานที@ ,ไม่ลงวนัที@,ไม่ระบุ

ขื@อนายกใตล้ายเซ็นต,์ผูกู้แ้ละผูค้ ํ(าไม่ระบุยนืยนัสถานะภาพ, ไม่ระบุชื@อผูค้ ํ(าประกนัในเอกสารหนงัสือ

สัญญาเงินกู,้รายละเอียดประกอบฏีกาของผูค้ ํ(าราย (นายอุทยั ใจบุญ)ไม่มีแนบ],[หนงัสือขอเปลี@ยนแปลง

ค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 1,100 ตามอตัราเงินเดือน]
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เพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ 56061 สม

 หนงัสือสัญญาเงินกู ้+ หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินชาํระหนี(  ของผูกู้ ้พยานไม่ลงลายมือชื@อมา,

[ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการ + สาํเนาบตัรประชาชน ของผูกู้ใ้หม่ เนื@องจากไม่ชดัเจน] ,[ปรับค่าหุน้รายเดือน

จากเดิม 500 เป็น 1,100] ,[หนงัสือคํ(าประกนั คุณสยาม ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส และหนงัสือคํ(าประกนั

 + หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินชาํระหนี(  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ(าหา้มเซ็นเป็นพยาน],[หนงัสือคํ(าประกนั + 

หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินชาํระหนี(  คุณภาณุมาศ ผูกู้แ้ละผูค้ ํ(าหา้มเซ็นเป็นพยาน]

เพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ 56062 สม

 หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส และผูค้ ํ(าหา้มเซ็นเป็นพยาน,[หนงัสือยนิยอมให้

ส่วนราชการหกัเงินชาํระหนี(ของผูกู้ ้ผูค้ ํ(าหา้มเซ็นเป็นพยาน],[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 

2,000].[หนงัสือคํ(าประกนั + หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินชาํระหนี(  คุณภาณุมาศ พยานไม่ลง

ลายมือชื@อมา] ,[หนงัสือคํ(าประกนั คุณบุรินทร์ ไม่รับรองวา่ไม่มีคู่สมรส และหนงัสือคํ(าประกนั + 

หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินชาํระหนี(  ผูกู้แ้ละผูค้ ํ(าหา้มเซ็นเป็นพยาน] ,[ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการ

 + สาํเนาบตัรประชาชน คุณบุรินทร์ ใหม่ เนื@องจากไม่ชดัเจน]

มหาสารคาม อบต.ดงเมือง 63598 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มหาสารคาม อบต.ดงเมือง 63599 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื@อบุคคลธนาคาร บา้น รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกู้

กาํหนด(4,500)

แม่ฮ่องสอน อบต.แม่สวด 19670 สม
ชาํระหนี( เดิมยงัไม่ครบ 12 งวด (1 ปี),[ชาํระหนี( เดิมยงัไม่ครบ 25%] ,[เอกสารหลกัฐานของผูค้ ํ(าประกนั 

ไม่ใหใ้ชเ้อกสารที@ผา่นการรับรองสาํเนาแลว้]

ร้อยเอด็ ทต.โพธิC ชยั 31120 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื@อบุคคล บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที@ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
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ร้อยเอด็ ทต.โพธิC ชยั 45624 สม รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื@องอีก 8 ด. แลว้ค่อยยื@นเอกสารเขา้มาใหม่

ร้อยเอด็ ทต.ลิ(นฟ้า 23441 สห  ติดภาระคํ(าประกนั ผุกู้ไ้ม่จ่ายมีความเสี@ยงใหอ้อก

ร้อยเอด็ อบต.คาํนาดี 31126 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ยงัไม่รวมหนี(  ธกส.

ร้อยเอด็ อบต.ทุ่งทอง 20793 สม  ทาํประวตัิการชาํระอีก 3 เดือน  (ต.ค,พ.ย,ธ.ค) ทาํเอกสารยื@นเขา้มาใหม่] ,[ขาดเอกสารเครดิตบูโร]

ร้อยเอด็ อบต.เทอดไทย 23120 สม

แจง้ปรับค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือน,อนุมตัิไดว้งเงิน 300,000 บาท และ

ใหข้ยายงวด จาก 48 เป็น 119 งวด,หนงัสือคํ(าประกนั[ผูค้ ํ(าระบุสถานะภาพมา 2 สถานะ (มีคู่สมรส /ไม่มี

คู่สมรส)

ร้อยเอด็ อบต.บ่อพนัขนั 17242 สม  ทาํประวตัิการชาํระต่อเนื@องอยา่งนอ้ยอีก 6 เดือน   แลว้จึงทาํเอกสารเขา้มาใหม่

ร้อยเอด็ อบต.สวนจิก 13398 สม
 ชาํระตน้สามญัยงัไม่ครบ 25%  ตอ้งส่งเงินใหค้รบ,หนงัสือเปลี@ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที@เคยส่ง

เปลี@ยนเป็นเดือนละ 1500 บ.

ระยอง อบต.นิคมพฒันา 62041 สม

เพิ@มผูค้ ํ(าประกนั เนื@องจากผูค้ ํ(าระดบัปฏิบตัิงานคํ(าคนเดียวไม่ได,้ถา้เพิ@มผูค้ ํ(า ใหแ้กไ้ขหนงัสือขอกูเ้งิน

สามญัใหม่ กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้ม้ีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มี

คู่สมรส,[ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ใ้หม่ (ใหถ้่ายสาํเนาดา้นหลงัดว้ย),[หนงัสือคํ(าประกนั คุณธญัวษา 

กรอกรายละเอียดไม่ครบถว้น
ลาํปาง อบต.บา้นร้อง 43320 สห  ติดภาระคํ(าประกนัสมาชิกที@พน้สภาพ โดยมีหนี(คา้งชาํระอยู่

ศรีสะเกษ อบต.บก 40607 สม  รายไดต้ํ@ากวา่เกณฑท์ี@สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวา้ 16979 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ@ากวา่เกณฑท์ี@สหกรณ์กาํหนด,[ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ]

สกลนคร อบต.แมดนาท่ม 31198 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใขจ้่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เขา้เงื@อนไข ยงักูไ้ม่ได้

สงขลา อบต.รัตภูมิ 59291 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื@อนไข
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สตูล อบต.นาทอน 15193 สม

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้า้ยแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี@สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ],

[แนะนาํใหกู้ส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ(าประกนั 90%ของหุน้สะสม (ถา้สมาชิกตอ้งการใหส้่งเอกสารสาํหรับกู้

หุน้มาใหม่]

สุโขทยั อบต.วงัลึก 1102 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ@ากวา่เกณฑท์ี@สหกรณ์กาํหนด

สุพรรณบุรี อบต.มดแดง 26361 สม  เปลี@ยนผูค้ ํ(าประกนัใหม่ รหสั 42977 คา้งชาํระ,[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100]

สุพรรณบุรี อบต.มดแดง 56092 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สุราษฎร์ธานี ทม.นาสาร 54369 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ@ากวา่เกณฑท์ี@สหกรณ์กาํหนด

สุรินทร์ อบต.เฉนียง 33877 สม  ใหร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื@อง 1 ปี /เอกสารไม่สมบูรณ์

อาํนาจเจริญ อบต.หนองแกว้ 51609 สม มีคา้งชาํระ ทาํประวตัิดต่อเนื@อง 1 ปีขึ(นไป

อุดรธานี อบต.บา้นจั@น 40718 สม  ขาดเครดิตบูโร (ประกอบการพิจารณาวงเงินอนุมตัิ),เปลี@ยนผูค้ ํ(าประกนัรายใหม่[ทะเบียน ถูกพน้สภาพ

แลว้,พยานเซ็นไม่ครบ,[สาํเนาหลกัฐานของผูค้ ํ(าประกนั หา้มใชเ้อกสารที@เคยผา่นการรับรองมาแลว้

อุบลราชธานี อบต.เหล่าบก 24510 สม  รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื@องเนื@อง 1 ปี แลว้ค่อยส่งเอกสารเขา้มาใหม่


