
จังหวัด หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 62708 สม มีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิชาํระต่อเนื)องอีก 10 เดือน

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 15045 สม

คา้งหนี2ธนาคาร ชาํระตน้เงินกูย้มืสัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25%   พึ)งชาํระได ้17% , กรอกขอ้มูลหนงัสือขอกูเ้งินสามญัไม่ครบ 
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัไม่ไดล้งชื)อผูค้ ํ2า

ใบขอเอาประกนัภยัผูค้ ํ2าเซ็นชื)อไม่ครบ  ใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตาม
เลทฐานเงินเดือน วงเงินกูเ้สนอได ้600,000 บาท หลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายแลว้

กาญจนบุรี อบต.หนองโรง 62079 สม ปรับลดวงเงินกู ้140,000 ส่งชาํระ 120 งวด , เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนั ผูค้ ํ2าคา้งชาํระ ปรับหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 800

กาฬสินธุ์ ทต.คาํบง 55151 สม สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%

กาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 27250 สม
 ผูกู้ใ้หร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื)องอีก 4 ด.ค่อยยื)นเรื)องกูม้าใหม่,ขอขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่ผู ้
ค ํ2าคา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด

กาํแพงเพชร อบต.โพธิI ทอง 29983 สม  ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือนขั2นตํ)า 1,100 บาท,ขอหนงัสือคํ2าประกนั กรณีมีคู่สมรสไม่ตอ้งยนืยนัสถานะโสด

กาํแพงเพชร อบต.หนองไมก้อง 23928 สม

ใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[ผูค้ ํ2าไม่ใช่ระดบั 6 ใหห้าคนคํ2าร่วมอีก 1 คน,เปลี)ยนใบคาํขอเอาประกนัภยัใหม่ พทุธรรม
ประกนัภยัเลิกใชแ้ลว้

ขอนแก่น ทต.บา้นผอื 30915 สม

ชาํระหนี2สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25% พึ)งชาํระได ้17%,ใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[ผูค้ ํ2าไม่ใช่ระดบั 6 ใหห้าคนคํ2าร่วม,ใบ
เปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐานเงินเดือน,ชาํระต่อเนื)องอีก 2 ด ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีก่อนยื)นกู ้ตอ้งไม่มียอดคา้ง

ขอนแก่น อบต.โจดหนองแก 57844 สม

 เปลี)ยนหนงัสือคํ2าเนื)องจากไม่ไดร้ะบุชื)อผูกู้,้ขอหนงัสือรายละอียดเงินเดือนของหน่วยงานที)เป็นปัจจุบนัใหม่เอกสาร
สมาชิกรอสิทธิกู ้อีก 2 ด. (ฝาก)

ขอนแก่น อบต.โนนทนั 7276 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้วงเงินเสนอพิจารณาได ้300,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี2 ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลด
วงเงินลง,ใบเปลี)ยนแปลค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1500 บาท,ทั2งผุกุ้แ้ละผูค้ ํ2าแกไ้ขช่องโสด-สมรส 
ใหเ้ซ็นยนิยอมลงช่องเดียว

ขอนแก่น อบต.โนนสะอาด 49151 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ขอนแก่น อบต.ภูผาม่าน 42113 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑท์ี)สหกรณ์ฯกาํหนด(4,500)

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามญัเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม-25 พฤษภาคม 2559



ชยัภูมิ อบต.หนองบวัโคก 30851 สม

หนงัสือคํ2าประกนั[ผูค้ ํ2าประกนัระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน  ผูค้ ํ2ารับรองวา่ไม่มีคู่สมรส แต่ไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรส สาํเนา
บตัรคู่สมรสผูค้ ํ2า หมดอายปุี 58

ชุมพร อบต.สองพี)นอ้ง 15466 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื)อนไขการกูส้ามญั

เชียงราย อบต.งิ2ว 6868 สม
ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือน ขั2นตํ)า 2,000 บาท,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสใหม่ บตัรหมดอาย,ุชาํระหนี2 เดิมยงัไม่ถึง 25%,ขอ
หนงัสือคํ2าประกนัใหม่ ทั2ง 2 ราย คู่สมรสลงนามไม่ตรงกบัสาํเนาบตัรประจาํตวั(ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 26775 สม  ชาํระติดต่อกนั 1 ปีขึ2นไป

เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 43850 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 46999 สม

 สัญญาเดิมชาํระตน้เงินได ้17% ยงัไม่ถึง 25%] #2).อื)น ๆ[เอกสารทุกฉบบัหา้มนาํผูค้ ํ2ามาเป็นพยาน,หนงัสือสัญญาเงินกู ้ผูกู้ ้

ตอ้งเซ็นในช่องยนิยอม โสด-สมรส ดว้ย,ใบขอปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 800 บาท

เชียงใหม่ อบต.บา้นทบั 60877 สม  สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 25%,หนงัสือคํ2าประกนั ไม่ระบุชื)อผูกู้ ้

เชียงใหม่ อบต.หว้ยทราย 6711 สม

ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการ ผูกู้แ้ละผูค้ ํ2า,ขอสาํเนารายละเอียดเงินเดือนใหม่ ใหผ้อ.กองคลงัเซ็นรับรองสาํเนา,อนุมตัิวงเงินให้
ได ้200,000 (ใหท้าํหนงัสือปรับลดวงเงิน),[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป้น 1,100]

ตราด ทต.คลองใหญ่ 30434 สม

ขาดรายละเอียดฎีกาเบิกเงินเดือนของผูกู้,้ขาดรายละเอียดฎีกาเบิกเงินเดือนของผูค้ ํ2าทั2ง 2 คน เดือนปัจจุบนัยอ้นหลงั 3 ,ใบ
เปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 2000 บาทตามเลทฐานเงินเดือน

ตาก อบต.ป่ามะม่วง 17568 สม ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือนขั2นตํ)า 800 บาท[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

นครนายก ทต.ท่าชา้ง 41466 สม  เปลี)ยนผูค้ ํ2าใหม่ ผูค้ ํ2ามีประวตัิคา้งชาํระ

นครนายก อบต.ทองหลาง 16331 สม

คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย สามารถอนุมตัิวงเงินไดสู้งสุด 60,000 บาท (บนัทึกขอลดวงเงินกู)้,[ผูค้ ํ2าประกนั  ทะเบียน
สมรสเป็น นายอรรถพล สมตวั  สมรสกบั น.ส.จงรัก สิงแกว้ (เพิ)มเติมใบเปลี)ยนชื)อเปลี)ยนนามสกลุ)] #3).อื)น ๆ[แนะนาํให้
สมาชิกยื)นกูหุ้น้โดยใชหุ้น้คํ2าประกนั (90%) ของหุน้สะสม] ,[แจง้เปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนตามอตัราเงินเดือน จาก 500 
เป็น 600 บาท]

นครนายก อบต.ท่าเรือ 49739 ฉฉ  สมาชิกส่งเงินกูส้ามญัยงัไม่ครบ 12 งวด,ไม่ไดล้งนามรับเงินในหนงัสือกูเ้งินเพื)อเหตุฉุกเฉิน,[ขาดสลิปเงินเดือนๆล่าสุด

นครพนม อบต.นาเข 33503 ฉฉ  ขาดสลิปเงินเดือนๆล่าสุด,ทาํประวตัิการชาํระหนี2สามญัอีก 2 งวด เริ)ม 5/59

นครพนม อบต.โพนจาน 3574 สม  เอกสารขอกูเ้งินสามญัทุกฉบบั ผูกู้ ้และผูค้ ํ2า หา้มเซ็นเป็นพยาน



นครราชสีมา อบต.โคกกระชาย 39824 ฉฉ สมาชิกชาํระหนี2 เงินกูส้ามญั 12 งวด ไม่ต่อเนื)อง,เจา้หนา้ที)โทรประสาน แต่ไม่สามารถติดต่อได ้10/5/2559

นครราชสีมา อบต.โนนตาเถร 39362 สม ขาดหนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัของผูค้ ํ2า,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100

นครราชสีมา อบต.บึงพะไล 58604 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด,[เอกสารไม่สมบูรณ์

นครราชสีมา อบต.ประทาย 44857 สม

ผูกู้ท้าํประวตัิการชาํระต่อเนื)องอยา่งนอ้ย 1 ปี,รายไดห้ลงัหกัไม่เขา้เงื)อนไข] #3).อื)น ๆ[หุน้สะสมไม่ถึง 10% ของยอดที)ขอกู้

มา

นครราชสีมา อบต.สารภี 17080 สห  มีสัญญาสามญัอยูไ่ม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได้

นครศรีธรรมราช อบต.กรุงชิง 46742 สม

ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูกู้ใ้หม่ เนื)องจากไม่ชดัเจน,อนุมตัิวงเงินกูไ้ด ้330,000 (ถา้รับขอหนงัสือปรับลดวงเงิน,ปรับค่าหุน้ราย
เดือนจาก 800 เป็น 1,500

นครศรีธรรมราช อบต.ท่าซกั 9611 สม ขอสาํเนาทะเบียนบา้นผูค้ ํ2าประกนัใหม่ ไม่ไดร้ับรองสาํเนา

นราธิวาส อบต.กายคูละ 19686 สม ขอหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่ายผูกู้ ้3 เดือนยอ้นหลงั,ชาํระหนี2ไม่ถึง 25%,เปลี)ยนผูค้ ํ2ารหสั 19706 ประวตัิไม่ต่อเนื)อง

บุรีรัมย์ อบต.โคกตูม 33256 สม ชาํระหนี2 เดิมไม่ถึง 25%,ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือนขั2นตํ)า 1,500 บาท

บุรีรัมย์ อบต.ตะโกตาพิ 52248 สม

สมาชิกระบุยอดเงินกูเ้ป็น (เตม็สิทธิI กู)้  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย อนุมตัิได ้500,000 บาท,แต่สมาชิกมีทุนเรือนหุน้อยู ่
27,500 บาท (กูไ้ด ้10% ของหุน้ที)สะสมไว ้ 270,000 บาท),กรณีกู ้500,000 ตอ้งซื2อหุน้เพิ)ม  หลงัซื2อหุน้เพิ)มรอ 6 เดือน,แจง้
เปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 500 เป็น 1,100 ตามอตัราเงินเดือน

บุรีรัมย์ อบต.บุกระสัง 57968 สม

ขาดเครดิตบูโร,หนา้บญัชีธนาคาร,หนงัสือคํ2าประกนั[ผูค้ ํ2าประกนัระบุสถานะภาพมาทั2งมีคู่สมรส และไดร้ับคาํยนิยอมจาก
คู่สมรส,เนื)องจากสมาชิกไม่ไดแ้นบเอกสารบูโรมา จึงยงัไม่สามารถระบุวงเงินที)จะอนุมตัิใหไ้ด ้ตรวจสอบเบื2องตน้จาก
หนงัสือรับรองรับจ่าย รายไดห้ลงัหกัไม่เป็นไปตามเงื)อนไข เงินคงเหลือ

บุรีรัมย์ อบต.บุกระสัง 60748 สม  เครดิตบูโรไม่มีแนบ,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่มีคาํยนิยอมจากคู่สมรส)

บุรีรัมย์ อบต.ลาํดวน 24865 สห

แจง้เปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท,หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี2แบบฟอร์มล่าสุด (ใน 
www.dlasavingcoop.com)]

บุรีรัมย์ อบต.หนองบวั 57125 สห ทาํประวตัิการชาํระอีก 3-4 เดือน เนื)องจากประวตัิคา้งชาํระค่าหุน้

บุรีรัมย์ อบต.หวัฝาย 14544 สม  กูต้ามหุน้สะสมของสมาชิก 600,000 บาท,ใหส้มาชิกทาํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,[ติกต่อสมาชิกแลว้]

บุรีรัมย์ อบต.หินลาด 59267 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์



ปทุมธานี อบต.คลองเจด็ 61344 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน  (ยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่ไดร้ับคาํยนิยอมจากคู่สมรส),[สาํเนาบตัรคู่
สมรสผูกู้ ้หมดอาย ุ(31/3/59),หนงัสือคํ2าประกนั[รายนายไพรสณฑ ์ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่ได้
รับคาํยนิยอมจากคู่สมรส),[สาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ2า ( 061345) ไม่ชดัเจนและผา่นการรับรองสาํเนา แกไ้ขใหม่,เพิ)มเติม
หนงัสือเครดิตบูโร,[รักษาประวตัิการชาํระ,เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ2าราย 041844  คํ2าเตม็สิทธิI แลว้]

ปทุมธานี อบต.บึงทองหลาง 1404 สม  เพิ)มเติมเอกสารเครดิตบูโร (ไม่มีแนบมา)]

ปทุมธานี อบต.บึงทองหลาง 15628 สม

 ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้ใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[ขอกู ้800,000 ตอ้งใชผู้ค้ ํ2า 3 ราย (ถา้ใช ้2 ราย ตอ้งระดบั 7
 ขึ2นไป),[ขอรายละเอียดประกอบรายงานเงินเดือนฏีกา 3 เดือน ของผูกู้แ้ละผูค้ ํ2า ใหส้่วนการคลงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.เขาลา้น 27213 สม

 [คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย อนุมตัิวงเงินกูไ้ด ้150,000 (บนัทึกเพื)อขอลดวงเงินเป็น 150,000),แจง้เปลี)ยนแปลงค่าหุน้ราย
เดือน จาก 1,100 เป็น 1,500 ตามอตัราเงินเดือน]

ปัตตานี อบต.คลองใหม่ 56596 สม สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 25%,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 600

พะเยา ทต.ทุ่งรวงทอง 60300 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

พงังา อบต.ตากแดด 52461 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑ(์3,500),สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%

พิจิตร อบต.รังนก 62761 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑท์ี)กาํหนด(3,500)

พิษณุโลก อบต.มะขามสูง 49585 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เพชรบุรี อบต.บางตะบูน 37512 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย เงินคงเหลือไม่เขา้เงื)อนไขการกูส้ามญั,ชาํระหนี2 เดิมยงัไม่ถึง 25%

เพชรบุรี อบต.พสุวรรค์ 20913 สม

 ใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 600 บาทตามเลทบานเงินเดือน,ขอสาํเนาเลขที)บญัชี
ของผูกู้ว้งเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

เพชรบุรี อบต.พสุวรรค์ 54956 สม

กูไ้ดต้ามทุนเรือนหุน้ที)มี 290,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี2 ใหท้าํบนัขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง,ใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้
รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐานเงินเดือน,ใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[ผูค้ ํ2าไม่ถึงระดบั 6 ใช้
สิทธิI ค ํ2าคนเดียวไม่ได ้แกไ้ข หนงัสือขอกู,้หนงัสือสัญญาเงินกู,้หนงัสือคํ2าประกนั,หนงัสือยนิยอมหกัเงินของผูค้ ํ2ารายใหม่
และเอกสารแนบของผูค้ ํ2ารายใหม่

เพชรบุรี อบต.พสุวรรค์ 57814 สม  [รายไดค้งเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด ยงักูส้ามญัไม่ได]้



เพชรบูรณ์ อบต.เขาคอ้ 58768 สม

 [ประวตัิคา้งหนี2ธนาคาร] [รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือพิจารณาไดว้งเงิน 210,000บาท ถา้ตอ้งการวงเงินนี2 ใหท้าํ
หนงัสือบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง[ใบเปลี)ยนแปลงหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตาม
เลทฐานเงินเดือน]

เพชรบูรณ์ อบต.วงัพิกลุ 23230 สม [รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื)องอีก 3 เดือน]

เพชรบูรณ์ อบต.วงัพิกลุ 46715 สม  หลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายแลว้เงินเหลือตํ)ากวา่เกินที)สหกรณ์กาํหนด

เพชรบูรณ์ อบต.วงัหิน 52738 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเหลือตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด ยงักูส้ามญัไม่ได,้ชาํระตน้สามญัเดิมยงัไม่ถึง 25 %

เพชรบูรณ์ อบต.วงัหิน 57462 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ[์ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

มหาสารคาม ทต.ขามเรียง 40447 สม  แกไ้ขหนงัสือรับรองรับจ่ายของผูค้ ํ2าประกนั (056763) เนื)องจากที)ส่งมาเป็นของ  พ.ย , ธ.ค 57 และ ม.ค 58]

มหาสารคาม อบต.กู่สันตรัตน์ 31065 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มหาสารคาม อบต.บวัมาศ 53803 สม ไม่ไดแ้นบเครดิตบูโร[เอกสารหลกัฐานผูกู้ไ้ม่มีการรับรองสาํเนา]

มหาสารคาม อบต.ยางนอ้ย 27834 สม

ชาํระตน้สามญัเดิมยงัไม่ครบ 25% พึ)งชาํระได ้10%ขาดสาํเนาทะเบียนสมรสของผูค้ ํ2ารหสั 3612,[วงเงินเสนอพิจารณาได ้
450,000 บาท

มหาสารคาม อบต.ยางนอ้ย 30449 สม

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500),[สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%] [ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 
1,100]

มหาสารคาม อบต.หนองกงุ 14551 สม  [รายไดค้งเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ เงินคงเหลือตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด ยงักูเ้งินสามญัไม่ได]้

มหาสารคาม อบต.หนองบวัสันตุ 23724 สม

 คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่ายแลว้ สามารถอนุมตัิวงเงินได ้500,000  บาท (บนัทึกลดวงเงิน),.เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่
[(030784)  ไม่สามารถคํ2าได ้คา้งชาํระหลายงวด],[เพิ)มเติมใหม่หา้มใชก้ระดาษรีฯ  (1. ปชช. 2. บตัรราชการ 3. ทะเบียนบา้น
 4. ใบหยา่ )[ผูค้ ํ2าฯ (039567) สถานะภาพเป็นนาง แนบใบหยา่หรือเอกสารหลกัฐานประกอบสถานะภาพ]

มหาสารคาม อบต.หนองบวัสันตุ 29713 สม

ปรับลดวงเงิน 550,000,เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนั คุณสุพตัรา คา้งชาํระ,ลายเซ็นผูค้ ํ2า คุณพรพิมล ไม่เหมือนกบัสาํเนาบตัร,หนงัสือ
สัญญาเงินกู ้ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการทั2งผูกู้แ้ละผูค้ ํ2า ขาดทะเบียนสมรสผูกู้ ้+ สาํเนาบตัร 
สาํเนาทะเบียนบา้น ของคู่สมรสผูกู้,้ไม่มีสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารหนา้แรกของผูกู้,้ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500

มหาสารคาม อบต.หนองบวัสันตุ 30784 สม  ผูกู้ม้ีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิชาํระต่อเนื)องอีก 1 ปี



มหาสารคาม อบต.หนองแวง 50336 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มหาสารคาม อบต.เหล่าดอกไม้ 36308 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

แม่ฮ่องสอน อบต.กองก๋อย 57724 สม

หุน้สะสมสามารถกูไ้ด ้100,000 บาท (บนัทึกขอลดวงเงินกูค้งเหลือ 100,000) ,ขอกูว้งเงิน 200,000  ตอ้งซื2อหุน้เพิ)มอีก 6,370 
(หลงัจากซื2อหุน้เพิ)มตอ้งรอ 6 เดือน),ขาดหนงัสือรับรองรับจ่ายของผูค้ ํ2าประกนั,[แกไ้ข 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญั 2.หนงัสือ
สัญญากู ้3.หนงัสือคํ2าประกนั  เนื)องจากไม่กรอกขอ้มูลของผูค้ ํ2าประกนัรักษาประวตัิการชาํระ

แม่ฮ่องสอน อบต.แม่สามแลบ 62767 สม รายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดคงเหลือยงัไม่เขา้เงื)อนไขการกู้

ยโสธร ทต.สวาท 54271 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ร้อยเอด็ ทต.ดงแดง 59221 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑ(์3,500),[สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%]

ร้อยเอด็ ทต.โพธิI ชยั 31120 สห  การชาํระไม่ต่อเนื)อง  และมีภาระคํ2าประกนัซึ) งสมาชิกถูกใหอ้อกและยงัมีหนี2คา้งชาํระอยู่

ร้อยเอด็ ทต.โพธิI ชยั 45624 สห  ประวตัิการชาํระไม่ปกติ และติดภาระคํ2าประกนัเงินกูซ้ึ) งสมาชิกถูกใหอ้อกและยงัมีหนี2คา้งอยู่

ร้อยเอด็ เมืองนอ้ย 31112 สม ชาํระตน้สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25% ตอ้งปิด ฉฉ.ก่อน ถึงจะครบ

ร้อยเอด็ อบต.คาํนาดี 3503 สม

ไม่ระบุวงเงินที)จะขอกู,้ทาํประวตัิต่อเนื)องอีก 5 เดือน,ขาดทะเบียนสมรสของผูค้ ํ2า (008198),เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ2า
ราย (060202) ไม่สามารถคํ2าประกนัได ้เนื)องจากขาดการชาํระหลายงวด] #5).อื)น ๆ[ชาํระหนี2 เดิมยงัไม่ครบ 25%]

ร้อยเอด็ อบต.บึงนคร 17733 สม

ขอรายละเอียดฎีกาเงินเดือนเดือนพนกังานขา้ราชหารใหม่ แบบตารางขวาง แบบที)ส่งมาเลิกใชแ้ลว้,ชาํระตน้สามญัได ้21% 
ตอ้งชาํระใหค้รบ 25%ก่อนถึงจะกูไ้ด,้รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือพิจารณาได ้500,000บาทถา้ผูกู้ต้อ้งการยอดนี2
ใหท้าํบนัทึกขอ้ความปรับลดวงเงินลง]

ร้อยเอด็ อบต.หนองบวั 31164 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด(4,500)[แนะนาํใหย้ื)นกูฉุ้กเฉิน หรือกูหุ้น้]

ร้อยเอด็ อบต.หว้ยหินลาด 24003 สม  ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื)อง และมีคา้งชาํระสินเชื)อธนาคาร ยงักูไ้ม่ได้

ร้อยเอด็ อบต.หว้ยหินลาด 44595 สม  ติดต่อผูค้ ํ2าประกนัไม่ได้

ร้อยเอด็ อบต.อีง่อง 32036 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์3,500)

ระยอง ทต.เชิงเนิน 10669 สม ปรับลดวงเงิน 350,000 (ขอหนงัสือปรับลดวงเงิน)มปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 800

ระยอง อบต.บางบุตร 61669 สม

 คาํนวณรายรับรายจ่ายแลว้ สามารถอนุมตัิเงินกูไ้ด ้150,000  (บนัทึกขอลดวงเงินกู)้,แจง้เปลี)ยนแปลงค่าหุน้จากเดิม 1,000 
เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือน,เอกสารหลกัฐานสาํเนาต่าง ๆ ของผูกู้ล้งลายมือชื)อไม่ตอ้งกบัชุดขอกูเ้งินสามญั,[ผูค้ ํ2าฯ 
(019637) ไม่มีรายชื)อในหนงัสือรับรองรับจ่าย (ไม่มีหนงัสือรับรองรับจ่ายยอ้นหลงั 3 เดือน)



ลาํปาง อบต.บา้นขอ 63223 สม

 ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณีสมรสตอ้งลงนามยนิยอมคู่สมรสดว้ย,ขอหนงัสือคํ2าประกนัใหม่ กรณีไม่มีคู่สมรสก็ตอ้ง
ลงนามยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส,ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี2 ใหม่ แบบฟอร์มของผูกู้ ้และผูค้ ํ2า สลบักนั

ลาํปาง อบต.บา้นขอ 63226 สม

 ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือน ขั2นตํ)า 1,500 บาท,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ยนืยนัสถานะภาพดว้ย,ขอหนงัสือคํ2าประกนั
ใหม่ไม่ไดล้งนามคู่สมรสและไม่ไดล้งนามพยาน,ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี2ของผูค้ ํ2าประกนัใหม่ ไม่ไดล้งนาม
พยาน

เลย อบต.โคกใหญ่ 10332 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เลย อบต.ปวนพุ 57364 สม  ขอใบเปลี)ยนแปลงเพิ)มหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท,วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

เลย อบต.ศรีฐาน 56353 สม

 เปลี)ยนแบบฟอร์มใหม่ทั2งหมด แบบฟอร์มที)ส่งมาเป็นแบบฟอร์มเก่า,ขอขอ้มูลเครดิตบูโร  ยงัไม่สามารถคาํนวณสิทธิI กูไ้ด,้
กรณีสมรสแลว้ ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส,[ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือน ขั2นตํ)า 1,100 บาท] (ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

ศรีสะเกษ อบต.กา้นเหลือง 5247 สม หนงัสือขอกูเ้งิน ไม่ระบุชื)อผูค้ ํ2า,ใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[สิทธิI ค ํ2าไม่พอ[ผูกู้ค้า้งชาํระ]

ศรีสะเกษ อบต.โคกหล่าม 49025 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑ(์3,500)

ศรีสะเกษ อบต.จะกง 42827 สม ขอใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐานเงินเดือน

ศรีสะเกษ อบต.จาน 46543 สม

 ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือนขั2นตํ)า 1,100 บาท,สิทธิI กูไ้ด ้350,000 บาท ตามทุนเรือนหุน้ไม่ถึง 10%ของวงเงินที)ขอกู ้ขอ
บนัทึกลดวงเงิน[เปลี)ยนผูค้ ํ2า รหสั 43139 ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื)อง]

ศรีสะเกษ อบต.รังแร้ง 47647 สม

 หนงัสือยนิยอมหกัเงินของผูค้ ํ2ารหสั 43143 โหลดมาผดิ,ใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ
 1100 บามตามเลทบานเงินเดือน

สกลนคร อบต.แมดนาท่ม 31197 สห  [รอเช็คเงิน ประจาํเดือน พ.ค 59]

สกลนคร อบต.สวา่งแดนดิน 56603 สม  ขาดทะเบียนสมรส ผูค้ ํ2ารหสั 55820,[ขาดสาํเนาเลขที)บญัชีของผูกู้]้

สกลนคร อบต.หนองแปน 57016 สห กูย้ื)นกูส้ามญัวงเงิน 500,000 บาท แต่ระบุผูกู้เ้ป็นผูค้ ํ2าประกนั (ไม่มีผูค้ ํ2าประกนั)

สงขลา ทต.ลาํไพล 4455 สม  ปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่[เนื)องจาก ผูค้ ํ2า ค ํ2าเตม็ 3 สัญญาแลว้[ติดต่อผูกู้แ้ลว้]

สมุทรปราการ อบต.ในคลองบางปลากด60054 สม  บนัทึกขอลดวงเงินเป็น 100, 000 บาท หรือ เพิ)มผูค้ ํ2าประกนั 1 คน  เนื)องจากผูค้ ํ2าตํ)ากวา่ 6 คํ2าไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท



สมุทรปราการ อบต.แพรกษา 1420 สม

 เปลี)ยนแปลงสาํเนาบตัรและทะเบียนบา้นของผูค้ ํ2าประกนั (ตอ้งเป็นเอกสารที)ไม่เคยผา่นการรับรองสาํเนามาก่อน)ใหเ้พิ)มผู ้
ค ํ2าประกนัเนื)องจาก[วงเงินคํ2าประกนัไม่พอ (วงเงินคํ2าเหลือ 150,000 ) หรือ บนัทึกขอลดวงตามสิทธิI ที)สามารถคํ2าประกนัได,้
[แจง้เปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 800 ตามอตัราเงินเดือน]

สระแกว้ ทต.คลองหาด 63012 สม  ขอขอ้มูลเครดิตบูโร

สุโขทยั อบต.นาเชิงคีรี 60310 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด ยงักูส้ามญัไม่ได้

สุราษฎร์ธานี อบต.ตะกกุใต้ 37704 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สุราษฎร์ธานี อบต.ท่าทองใหม่ 9730 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด

สุรินทร์ อบต.บา้นผอื 49396 สม  คาํนวณรายไดห้กัรายราย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เป็นไปตามเงื)อนไขของการกูส้ามญั

สุรินทร์ อบต.ไผ่ 56365 สม

สัญญาเดิมชาํระตน้เงินยงัไม่ถึง 25%มใบเปลี)ยนเปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลท
ฐานเงินเดือนมใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[เนื)องจากใชผู้ค้ ํ2าคนเดียววงเงินคํ2าไม่พอ เปลี)ยนใหม่ หนงัสือขอกูเ้งิน,หนงัสือ
สัญญาเงินกู,้หนงัสือคํ2าอื)นๆของผูค้ ํ2ารายใหม่,รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินที)จะพิจารณาได ้350,000 บาทถา้สมาชิก
ตอ้งการยอดนี2 ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอลดวงเงินลง[มีหนี2  ธกส.]

สุรินทร์ อบต.ไผ่ 56698 สม

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500),[ทุนเรือนหุน้สะสมไม่ถึง 10% ของยอดที)ขอกู,้สัญญาเดิมยงัส่ง
ไม่ถึง 25%,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป้น 1,100,ผูค้ ํ2าประกนัสิทธิI ค ํ2าไม่พอ

สุรินทร์ อบต.หนองระฆงั 43072 สม  รักษาประวตัิการชาํระใหต้่อเนื)องอยา่งนอ้ย 1 ปี

สุรินทร์ อบต.หนองอียอ 21504 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชค้งเหลือไม่เป็นตามเกณฑ(์5,000),ผูค้ ํ2าเคยมีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิชาํระต่อเนื)องอีก 6 เดือน

หนองบวัลาํภู ทต.เก่ากลอย 13877 สม ขอหนงัสือเพิ)มหุน้รายเดือนขั2นตํ)า 800 บาท,เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัคํ2าเตม็จาํนวนแลว้]

อ่างทอง อบต.สีบวัทอง 53081 สม

เปลี)ยนหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,เปลี)ยนใบหนงัสือยนิยอมหกัเงิน
ของผูค้ ํ2าใหม่เนื)องจากใชใ้บยนิยอมหกัเงินของผูกู้,้หนงัสือคํ2าประกนัหา้มนาํภรรยามาเป็นพยานวงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

อาํนาจเจริญ อบต.คาํพระ 38870 สม  สิทธิI กูไ้ด ้900,000 ใหผู้กู้ท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง[ติดต่อไม่รับสาย]

อุดรธานี ทต.กลางใหญ่ 36024 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ตํ)ากวา่เกณฑท์ี)สหกรณ์กาํหนด ใหกู้ต้วัอื)นแทน

อุดรธานี อบต.เชียงดา 11448 สม

คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย อนุมตัิวงเงินได ้350,000  (บนัทึกแจง้ขอลดวงเงินเป็น 350,000).เปลี)ยนผูค้ ํ2าประกนัรายใหม่
[ผูค้ ํ2า (010838)  ประวตัิไม่ต่อเนื)อง (ไม่ปกติ)]



อุดรธานี อบต.เชียงดา 59145 สม ชาํระหนี2 เดิมไม่ถึง 25%มตอ้งเพิ)มหุน้รายเดือนขั2นตํ)า 800 บาท[สิทธิI ในการกูสู้งสุด 400,000 บาท]

อุดรธานี อบต.เชียงดา 59484 สม

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่ตามเกณฑท์ี)กาํหนด(4,500),สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื)อธนาคาร
รักษาประวตัิการชาํระ 1 ปี]

อุดรธานี อบต.บา้นดุง 59893 สม

หนงัสือสัญญาเงินกู ้ผูกู้ม้ีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,หนงัสือสัญญาเงินกู ้+ หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกั
เงิน ผูค้ ํ2าหา้มเซ็นเป็นพยาน,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,000 เป็น 1,500

อุทยัธานี อบต.ทุ่งนางาม 61420 สม  คา้งหนี2ธนาคาร,ใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐานเงินเดือน]

อุบลราชธานี อบต.โคกสะอาด 43761 สห  มีสัญญาสามญัอยูย่งัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้แนะนาํใหกู้ฉุ้กเฉิน

อุบลราชธานี อบต.โคกสะอาด 43761 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ(์ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

อุบลราชธานี อบต.ท่าหลวง 59497 สม

วงเงินที)สามารถกูไ้ดต้ามทุนเรือนหุน้สะสม 240,000 บาท,ใหเ้พิ)มผูค้ ํ2าประกนัเนื)องจาก[ผูค้ ํ2าวงเงินคํ2าประกนัไม่เพียงพอ
เหลือวงเงิน 150,000 บาท,ขอใบเปลี)ยนแปลงเพิ)มหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 1100

อุบลราชธานี อบต.พงัเคน 30835 สม ขอหนงัสือสัญญากูใ้หม่ ยนืยนัสถานะภาพดว้ยกรณีไม่มีคู่สมรส,เพิ)มผูค้ ํ2าอีก 1 ราย ถา้ไม่เพิ)มกูไ้ด ้300,000 บาท

อุบลราชธานี อบต.สมสะอาด 46147 สม ขอใบเปลี)ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที)เคยส่งเปลี)ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน


