
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 44775 สม เพิ�มผูค้ ํ�าประกนัอีก 1 คน สิทธิ& ค ํ�าไม่พอ

กาญจนบุรี อบต.แก่งเสี� ยน 2644 สม
 ขอขอ้มูลเครเดิตบูโร,ขอรายละเอียดการจ่ายเงินเเดือน แบบ ภง.,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั�น

ตํ�า 1,100 บาท,ขอหนงัสือคํ�าประกนัของรหสั 2642 มีคู่สมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่มี

[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

กาญจนบุรี อบต.แก่งเสี� ยน 55625 สม

 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้หนงัสือคํ�าประกนัรหสั 2642 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมในช่อง

,ขอลายละเอียดเงินเดือนใหม่หมด ใชแ้บบตารางขวาง หน่วยงาน,หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,ใหช้าํระต่อเนื�องอีก 2 ด.

 ตค. พย. เนื�องจากมีการชาํระล่าชา้

กาํแพงเพชร อบต.ทุ่งทอง 39657 สม
ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั�นตํ�า 800 บาท,ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,เปลี�ยนผูค้ ํ�ารหสั 39176 ประวตัิ

ชาํระไม่ต่อเนื�อง กรณีเปลี�ยนใหท้าํใบคาํขอกู,้หนงัสือสัญญาเงินกู,้ เพิ�มหนงัสือคํ�าประกนัและ

หลกัฐานผูค้ ํ�ารายใหม่ดว้ย

ขอนแก่น อบต.บวัใหญ่ 61515 สม  ใหผู้กู้+้ผูค้ ํ�ารักษาปนะวตัิการชาํระต่อเนื�อง 1 ปีขึ�นไปนบัแต่เอกสารเขา้[เอกสารไม่สมบูรณ์]

ขอนแก่น อบต.หวัทุ่ง 43211 สม รายไดค้งเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

ฉะเชิงเทรา อบต.ท่ากระดาน 57324 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 กนัยายน-30 กนัยายน 2559
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ชลบุรี อบต.หนองไผแ่กว้ 33177 สม

ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100,ขอสาํเนาเอกสาร

ประกอบการขอกูเ้งินของผูกู้แ้ละคู่สมรสใหม่ทั�งชุด (ไม่เอาแบบถ่ายซํ� าๆๆ),รายละเอียดรายงาน

ประกอบฏีกาเงินเดือน แบบ งด.2 ทั�งผูกู้แ้ละผูค้ ํ�า 3 เดือน,สาํเนาบตัรประชาชนผูค้ ํ�า คุณสุชญา 

หมดอายุ

ชลบุรี อบต.หนองไผแ่กว้ 48548 สม
ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้ ํ�า

 คุณชาติยา ใหม่ (ถ่ายสาํเนาดา้นหลงัดว้ย),รายละเอียดรายงานประกองฏีกาเงินเดือน แบบ งด.2 

ทั�งผูกู้แ้ละผูค้ ํ�า 3 เดือน,สาํเนาบตัรประชาชน คุณสุชญา หมดอายุ

ชยัภูมิ อบต.กะฮาด 60749 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
เชียงราย ทต.ดงมะดะ 63754 สม  รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี� เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เชียงราย ทต.เวยีงเหนือ 3261 สม
,ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน ทั�งของผูกู้แ้ละผูค้ ํ�าทั�งหมด (ถ่ายสาํเนา

จากส่วนการคลงั),สัญญาเดิมส่งยงัไม่ถึง 25%,สาํนาบตัรประชาชนคู่สมรสผูค้ ํ�า คุณสุนีย ์หมดอายุ

เชียงราย ทต.หงาว 5086 สม
ขอเอกสารเครดิตบูโรใหม่(อายไุม่เกิน 3 เดือน),สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,ปรับลดวงเงินลง 

730,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100
เชียงใหม่ ทต.สันพระเนตร 22607 สห  สาํเนาทะเบียนสมรส(ติดต่อสมาชิกเบอร์ที�ใหไ้ว ้ไม่รับสาย)

ตรัง อบต.ทุ่งค่าย 62329 สม  คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ตาก อบต.แม่ระมาด 7119 สม
หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,

หนงัสือคํ�าประกนัแกไ้ขใหม่ ช่องคาํยนิยอมคู่สมรส ใหคู้่สมรสเซ็นคนเดียว
นครราชสีมา ทต.หนองบวัสะอาด 33832 สม  มีการคา้งชาํระต่อเนื�อง  ยงัไม่สามารถเสนออนุมตัได ้ใหท้าํประวตัิการชาํระ
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นครราชสีมา อบต.วงัหมี 42446 สม  ชาํระติตต่อกนั 12 งวด หา้มชา้หา้มขาด และใหย้ื�นเรื�องกูใ้หม่
นครราชสีมา อบต.สารภี 17080 สม  ทาํประวตัิการชาํระติดต่อกนั 6 เดือน

นครศรีธรรมราช ทต.ทอ้งเนียน 16130 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคล, บา้น, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกู้
นครศรีธรรมราช ทต.โพธิ& เสด็จ 28778 สม  ปรับลดวงเงิน 100,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 800

นครศรีธรรมราช อบต.ทุ่งปรัง 17977 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคล, บา้น, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกู้
นครศรีธรรมราช อบต.นํ�าตก 59505 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

น่าน อบต.ดู่พงษ์ 351 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

บุรีรัมย์ อบต.ทุ่งจงัหนั 21671 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

บุรีรัมย์ อบต.ทุ่งจงัหนั 30625 สม  ผูค้ ํ�าขอยกเลิกการคํ�าประกนั

พระนครศรีอยธุยา อบต.คลองพระยาบนัลือ50431 สม  ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี�ของผูกู้ใ้หม่,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั�นตํ�า 1,500 บาท

พิจิตร อบต.ท่าบวั 55990 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ภูเก็ต อบต.เชิงทะเล 8250 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ใหกู้ส้ามญัหุน้แทน

มหาสารคาม อบต.เมืองเตา 12876 สม มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื�อธนาคารใหร้ักษาประวตัิการชาํระ 1 ปี

มุกดาหาร ทต.โพนทราย 42171 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินใหแ้ลว้กย้งักูไ้ม่ได้

มุกดาหาร ทต.หวา้นใหญ่ 41240 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคล, บา้น, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
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ยโสธร อบต.คอ้วงั 57011 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย้งักูไ้ม่ได้

ร้อยเอด็ อบต.กาํแพง 25645 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยเอด็ อบต.กาํแพง 32030 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องอนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
ร้อยเอด็ อบต.ท่าหาดยาว 51770 สม ชาํระติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 1 ปี ขึ�นไป

ร้อยเอด็ อบต.โพธิ& สัย 42036 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุมอนุกรรมการเงินกูก้าํหนด

ร้อยเอด็ อบต.สวา่ง 55113 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู้
ร้อยเอด็ อบต.หนองไผ่ 13346 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได้
ร้อยเอด็ อบต.หนองไผ่ 17741 สม รายไดห้ลงัค่ใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวเ่กณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได้

ร้อยเอด็ อบต.หนองพอก 13271 สม
 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้แกไ้ขหนงัสือคํ�าประกนัของรหสั 13336 ใหม่ ช่องคาํยนิยอมคู่

สมรสใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น,[สาํเนาเลขที�บญัชี / มีหนี�  สอ.รพช / โทรแจง้สมาชิกแลว้]

ร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง 16701 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยเอด็ อบต.อีง่อง 25668 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกูก้าํหนด

ลาํปาง อบต.บา้นหวด 19209 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณฑก์าํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ
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ศรีสะเกษ ทม.กนัทรลกัษ์ 5232 สห
แจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 1,000 เป็น 2,000 ตามเลทอตัราเงินเดือน,[ทาํประวตัิการ

ชาํระต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 1 ปี]
ศรีสะเกษ อบต.ตระกาจ 43140 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกณ์กาํหนด
ศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 14192 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 51564 สม
 สัญญาเดิมส่งยงัไม่ถึง 25%,หนงัสือคํ�าประกนัผูค้ ํ�า คุณจรูญศรี ลายมือชื�อคู่สมรสไม่ตรงกบั

สาํเนาบตัร
ศรีสะเกษ อบต.โพธิ& 5273 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ศรีสะเกษ อบต.เมืองนอ้ย 35489 สห  รอเช็คเงินรอบประจาํเดือน ก.ย 59

ศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่ 45500 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวา้ 63747 สม  ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้ ํ�าประกนั และหนงัสือขอเพิ�มหุน้รายเดือนขั�นตํ�า 1,100 บาท

สกลนคร ทต.สร้างคอ้ 56005 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

สมุทรสงคราม อบต.แควออ้ม 61391 สม  ชาํระหนี� เดิมไม่ถึง 25%

สมุทรสาคร อบต.ท่าไม้ 20396 สม  สาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบีนบา้น คู่สมรสผูค้ ํ�า คุณเมธี

สมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 22059 สม  สาํเนาบตัรคู่สมรส คุณศกัดา หมดอายุ

สมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 58573 สม สาํเนาบตัรคู่สมรส คุณศกัดา หมดอายุ

สุพรรณบุรี อบต.ดอนเจดีย์ 20810 สห
 ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื�องจากยงัมีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าประกนัอยู ่ไม่สามารถหกั

กลบสัญญาเดิมได้

สุพรรณบุรี อบต.ไผข่วาง 6521 สม
ขอหนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลท

ฐานเงินเดือน
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สุราษฎร์ธานี อบต.คลองพา 28769 สม
 แจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จากเดิม 1,000 เป็น 2,000 บาท ตามเลทอตัราเงินเดือน,[เอกสาร

การเปลี�ยนชื�อคู่สมรสผูกู้]้

สุราษฎร์ธานี อบต.บา้นทาํเนียบ 37733 สม
 หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1100 บาทตามเลทฐาน

เงินเดือน,ใหช้าํระต่อเนื�องอีก ตค.พย. เขา้ ธค. ถา้ไม่คา้ง,ขอใบรายละเอียดเงินเดือนผูกู้ใ้หม่

หนองบวัลาํภู อบต.ดงมะไฟ 46930 สม
 ใหผู้กู้+้ผูค้ ํ�า รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 1 ปี นบัตั�งแต่เอกสารเขา้[เอกสารไม่

สมบูรณ์]
หนองบวัลาํภู อบต.นาคาํไฮ 27606 สม  ผูค้ ํ�าคา้งชาํระ

อาํนาจเจริญ ทต.สิริเสนางค์ 62957 สม
ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั�นตํ�า 800 บาท,ขอบนัทึกลดวงเงินกูไ้ด ้100,000 บาท,[ขอหนงัสือ

คํ�าประกนัผูค้ ํ�าใหม่ทั�ง 2 ราย ระบุดว้ยวา่คํ�าประกนัใหใ้คร และกรณีโสดใหล้งนามยนืยนั]

อาํนาจเจริญ อบต.สร้างนกทา 62884 สห สาํเนาบตัรคู่สมรสหมดอาย ุ(10 มี.ค 59)

อุดรธานี อบต.นายงู 10637 สม
แกไ้ขหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัใหม่ช่องโสด ไม่ไดเ้ซ็นมา,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้ ํ�ารหสั 

10639 เนื�องจากสาํเนาบตัรผา่นการใชง้านมา 3 ครั� งแลว้(โทรประสานสมาชิกแลว้)

อุบลราชธานี ทต.ท่าชา้ง 26726 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือที�เสนอได ้500,000 บ. ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี�ใหท้าํ

บนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลงหนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่ง

เปลี�ยนเป็นเดือนละ 1,100 บ.,หนงัสือคํ�าประกนัรหสั 43760 ไม่ไดล้งนามในช่องไม่มีคู่สมรส, ,

หนงัสือคํ�าประกนัรหสั 42482 ไม่ไดล้งชื�อผูกู้,้ขอรายละเอียดเงินเดือนใหม่ทั�งผูกู้+้ผูค้ ํ�า แบบ งด.2

 (ตารางขวาง)ที�ส่งมาเลิกใชแ้ลว้]
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อุบลราชธานี ทต.โพธิ& ไทร 35735 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้แลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

อุบลราชธานี อบต.สวา่ง 32518 สห  รอเช็คเงินรอบประจาํเดือน ก.ย 59

อุบลราชธานี อบต.หนองฮาง 61154 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด


