
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 59566 สม รายไดห้ลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

กาฬสินธุ์ ทต.คาํบง 19216 สม
 ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนใหม่ ขั3นตํ�า 2,000 บาท,ขอหนงัสือคาํขอกูใ้หม่ ลงรายละเอียดไม่

ครบถว้น,ขอหนงัสือลดวงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 700,000 บาท

กาฬสินธุ์ อบต.กมลาไสย 23259 สม

หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐานเงินเดือน,ผูค้ ํ3า

รหสั 3499 ไม่ไดร้ับรองเอกสารส่วนตวัและขาดทะเบียนสมรส,รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงิน

คงเหลือพิจารณาได ้600,000 ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี3ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง

กาํแพงเพชร อบต.วงัตะแบก 45657 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 กนัยายน-15 กนัยายน 2559

กาํแพงเพชร อบต.วงัตะแบก 45657 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

ขอนแก่น ทต.นํ3าออ้ม 30955 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคลลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู ้(ตอ้งเหลือ 4,500)]

ขอนแก่น ทต.นํ3าออ้ม 31938 สม

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู(้ตอ้งเหลือ 4,500)มีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิการชาํระเงิน

ต่อเนื�อง 1 ปี

ขอนแก่น อบต.บวัใหญ่ 61517 สม
 ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,เพิ�มผูค้ ํ3าประกนัอีก 1 ราย,[ขอหนงัสือคํ3าประกนัใหม่ ตอ้งระบุดว้ยวา่คํ3า

ประกนัใหใ้คร

ขอนแก่น อบต.บา้นโนน 12609 สม
เพิ�มผูค้ ํ3าประกนั (ระดบัปฏิบตัิการคํ3าคนเดียวไม่ได)้,ขอสาํเนาทะเบียนสมรสผูกู้ใ้หม่ (ไม่ชดัเจน)



ขอนแก่น อบต.บา้นไผ่ 38353 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเหลือตามเกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

ขอนแก่น อบต.ศรีสุข 35870 สห  ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื�องจากมีสัญญาสามญัที�ใชบุ้คคลคํ3าประกนัอยู ่(  เป็นเงินกูป้ระเภท

เดียวกนั ตอ้งหกักลบสัญญาใหเ้หลือเพียง 1 สัญญาเท่านั3น) ซึ� งยงัไม่สามารถหกัลบสัญญาเดิมได้

ขอนแก่น อบต.หนองกุงใหญ่ 55406 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ขอนแก่น อบต.หว้ยเตย 63553 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

จนัทบุรี ทม.ท่าชา้ง 4223
สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติ

อนุกรรมการเงินกู้

จนัทบุรี อบต.วงัสรรพรส 4184 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

ชยัภูมิ อบต.กุดชุมแสง 61745 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ชยัภูมิ อบต.นายางกลกั 62482 สม
 รายไดห้ลกัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู้ประชุมอนุกรรมการเงินกู้

ชุมพร อบต.ด่านสวี 8622 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู้

ชุมพร อบต.ท่าแซะ 14495 สม
 ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,[หาขา้ราชการคํ3าร่วม ใชลู้กจา้งคํ3าทั3ง 2 รายไม่ได]้ ,ขอรายละเอียดฎีกา

เงินเดือนหน่วยงาน แบบตารางขวาง ที�มีชื�อผูกู้+้ผูค้ ํ3า 3 เดือนยอ้นหลงั

ตรัง อบต.โคกสะบา้ 40328 สม
 ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ3าประกนัใหม่ บตัรหมดอาย,ุขอหนงัสือคํ3าประกนัใหม่ คู่สมรสรับรอง

ไม่ตรงกบัสาํเนาบตัร,ขาดหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่ายของผูค้ ํ3าประกนั

นครปฐม ทต.บ่อพลบั 49247 สม ขาดรายละเอียดเงินเดือนของผุกู้+้ผุค้ ํ3า แบบ งด.

นครปฐม อบต.ลาํพญา 18177 สม รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี3 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นครราชสีมา อบต.จระเขห้ิน 58833 สม  ชาํระหนี3 เดิมไม่ถึง 25%



นครราชสีมา อบต.บวัลาย 35190 สม  คาํนวณรายไดค้งหลือไม่เป็นไปตามเงื�อนไข

นนทบุรี ทต.บา้นบางม่วง 2831 สม

ขาดเครดิตบูโร,สาํเนาทะเบียนสมรถของผูกู้,้หนงัสือขอกูเ้งินสามญั กรอกขอ้มูลไม่ครบ,หนงัสือ

สัญญาเงินกูส้ามญั กรอกขอ้มูลไม่ครบ,รายละเอียดฎีกาเงินเดือนของหน่วยงานทั3งผูกู้แ้ละผูค้ ํ3า ที�

แนบมาเลิกใชแ้ลว้,เพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐาน

เงินเดือน,(ติดต่อไปสายไม่วา่ง)

บึงกาฬ อบต.โนนสมบูรณ์ 6508 สห
ขาดรายละเอียดเงินเดือน,แจง้เปลี�ยนแปลงการถือหุน้รายเดือน จาก 1,100 เป็น 1,500 (ตามเลท

อตัราเงินเดือน 25,000 - 30,000)[ติดต่อไปไม่รับสาย]

บุรีรัมย์ ทต.บา้นบวั 30495 สม
 ชาํระต่อเนื�องอีก 7 เดือน หา้มชา้หา้มขาด และยื�นกูใ้หม่ กูไ้ดใ้นจาํนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท 

ตามเกณฑเ์งินคงเหลือ

บุรีรัมย์ อบต.เมืองยาง 59022 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

บุรีรัมย์ อบต.สระแกว้ 24848 สม
ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั3นตํ�า 1,100 บาท,รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี3 อื�นกูไ้ด ้50,000 บาท (ติดต่อ

สมาชิกไม่ได)้สมาชิกไม่ได)้

บุรีรัมย์ อบต.หว้ยราช 61576 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

ปราจีนบุรี อบต.สาํพนัตา 55358 สม  มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร ใหร้ักษาประวตัิการชาํระสินเชื�อธนาคาร 1 ปี
ปัตตานี อบต.กระหวะ 55256 สม มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร

พทัลุง ทต.ควนเสาธง 26220 สม
 คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงื�อนไข ( สินเชื�อส่วนบุคคล + รถ )  ซึ� งยงั

ไม่นาํ ธกส.มาคาํนวณ

พิจิตร อบต.ฆะมงั 15273 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

พิษณุโลก ทต.ท่าทอง 50288 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติ

อนุกรรมการเงินกู ้(ตอ้งเหลือ 5,000)



เพชรบูรณ์ อบต.บา้นกลว้ย 37204 สม

 ผูค้ ํ3ารหสั 64324 ,64323 สิทธิQ ค ํ3ายงัไม่ไดอ้ายสุมาชิกยงัไม่ถึง 1 ปี,ขอรายละเอียดการส่งเงิน ธกส.  

ดว้ย 2 บญัชี,เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 2000 บาทตามเลท

ฐานเงินเดือน

มหาสารคาม อบต.เชียงยนื 62890 สม
รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�อง 1ปีขึ3นไป อยา่คา้งระหวา่งเดือน,ชาํระเงินไม่เกินวนัที� 5 ของทุกเดือน

มหาสารคาม อบต.นาโพธิQ 20543 สม  ประวตัิการชาํระไม่ต่อเนื�อง

มหาสารคาม อบต.เสือโกก้ 41611 สม
 ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ใหร้ะบุผูค้ ํ3าประกนัดว้ย,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั3นตํ�า 2,000 บาท

ร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ 27849 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ 32025 สม  ชาํระต่อเนื�อง 1 ปีขึ3นไป

ร้อยเอด็ อบต.ดงครั�งใหญ่ 34267 สม  ชาํระต่อเนื�องติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 12 งวด หา้มชา้หา้มขาด

ระยอง อบต.วงัจนัทร์ 51106 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคล บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด
ระยอง อบต.วงัจนัทร์ 51106 สม

 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคล บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�ประชุม

อนุกรรมการเงินกูก้าํหนด

ศรีสะเกษ อบต.โนนคูณ 33369 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้ 32359 สม

 ชาํระหนี3 เดิมยงัไม่ครบ 25 %  ( เพิ�งชาํระได ้18%),[คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย  วงเงินที�

สามารถอนุมตัิไดต้ามเงื�อนไข จาํนวน 490,000 (บนัทึกลดวงงิน),[หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อ (คู่

สมรสผูค้ ํ3าประกนั 040654) ทะเบียนบา้นชื�อใหม่,หนงัสือคํ3าประกนั[ผูค้ ํ3าประกนัราย (040568) 

ไม่ไดร้ะบุสถานะภาพ

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวัชา้ง 42519 สม
 หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ลายมือชื�อคู่สมรสไม่ตรงกบัสาํเนาบตัร,ขอรายละเอียดรายงาน

ประกอบฏีกา 3 เดือนติดต่อกนั ของผูกู้,้ปรับลดวงเงินกูเ้ป็น 550,000

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวัชา้ง 45872 สม  ยงัชาํระไม่ครบ 25 %  ( ชาํระแลว้ 24%)



สกลนคร ทต.นาซอ 7993 สม
 รายไดห้ลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด,ผูกู้ร้ักษาประวตัิการชาํระอีก 6 ด.,ผูค้ ํ3ารักษาประวตัิ

การชาํระอีก 1 ปี

สกลนคร ทต.พรรณานิคม 5708 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด,[เอกสารไม่สมบูรณ์] 

[สามารถกูอ้ยา่งอื�นแทน]

สกลนคร อบต.ขวัก่าย 1933 สม  ชาํระต่อเนื�องอีก 10 เดือนหา้มชา้หา้มขาด แลว้ทาํเรื�องขอกูใ้หม่

สกลนคร อบต.อินทร์แปลง 1921 สม  ชาํระต่อเนื�องอีก 10 เดือนหา้มชา้หา้มขาด แลว้ทาํเรื�องขอกูใ้หม่

สงขลา อบต.ชุมพล 4517 สม  เปลี�ยนผูค้ ํ3าประกนัรายใหม่[(04712) ประวตัิการส่งค่าหุน้ไม่ต่อเนื�อง,แจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้ราย

เดือน จากเดิม 1,000 เป็น 2,000 (ตามอตัราเงินเดือน),สาํเนาบตัรคู่สมรสของผูกู้ห้มดอาย ุปี 58

สงขลา อบต.ท่าบอน 7864 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายเงินตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด[เอกสารไม่สมบูรณ์]

สมุทรปราการ อบต.บางโฉลง 18012 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินเหลือไม่พอตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

สระแกว้ อบต.โคคลาน 5396 สม  เปลี�ยนผูค้ ํ3าประกนั เนื�องจากผูค้ ํ3าคา้งชาํระสระแกว้ อบต.โคคลาน 5396 สม  เปลี�ยนผูค้ ํ3าประกนั เนื�องจากผูค้ ํ3าคา้งชาํระ

สุโขทยั อบต.กกแรต 37103 สม  เงินคงเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ตํ�ากวา่เกณฑืที�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

สุโขทยั อบต.ปากแคว 51647 สม  เอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรหมดอายุ

หนองคาย อบต.บา้นตอ้น 50572 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู้

หนองบวัลาํภู อบต.ด่านชา้ง 13878 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ีสหกรณ์กาํหนด

หนองบวัลาํภู อบต.โนนม่วง 50951 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงักูไ้ม่ได้



อ่างทอง อบต.หวัไผ่ 33700 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ใหไ้ด ้เนื�องจากยงัมีหนี3สามญัโดยใชบุ้คคลคํ3าประกนัอยู ่(เป็นเงินกู้

ประเภทเดียวกนั ตอ้งหกักลบใหเ้หลือเพียง 1 สัญญาเท่านั3น) ซึ� งยงัไม่สามารถหกักลบสัญญาเดิมได้

อาํนาจเจริญ อบต.สร้างถ่อนอ้ย 20275 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

อาํนาจเจริญ อบต.สร้างถ่อนอ้ย 27597 สม  ปรับลดวงเงินกู ้350,000] #2).อื�น ๆ[ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100

อาํนาจเจริญ อบต.สร้างถ่อนอ้ย 45265 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

อุดรธานี ทต.หว้ยเกิ3ง 39508 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร บา้น รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑข์องมติที�

ประชุมอนุกรรมการเงินกู้

อุดรธานี อบต.กุมภวาปี 53478 สม  ปรับลดวงเงินเหลือ 330,000 และปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100

อุดรธานี อบต.ดงเยน็ 44555 สม  รายไดห้ลงัหกัรายจ่ายเงินเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

อุตรดิตถ์ อบต.บา้นเสี3 ยว 59464 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้วเงินตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด

อุบลราชธานี อบต.นาส่วง 48276 สม
เพิ�มผูค้ ํ3าประกนั เนื�องจากสิทธิQ ค ํ3าไม่พอ,ปรับลดวงเงินกูเ้หลือ 300,000และปรับค่าหุน้รายเดือนจาก

เดิมเป็น 1,100
อุบลราชธานี อบต.นาส่วง 48276 สม

เพิ�มผูค้ ํ3าประกนั เนื�องจากสิทธิQ ค ํ3าไม่พอ,ปรับลดวงเงินกูเ้หลือ 300,000และปรับค่าหุน้รายเดือนจาก

เดิมเป็น 1,100

อุบลราชธานี อบต.นาส่วง 62929 สม ปรับลดวงเงินกูเ้หลือ 60,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 800

อุบลราชธานี อบต.โนนรัง 40221 สม

 ขอขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั3นตํ�า 1,100 บท,ขอหนา้สมุดบญัชีธนาคารกุรง

ไทย เป็นบญัชีที�ใชก้บัสหกรณ์,เพิ�มผูค้ ํ3าประกนัอีก 1 ราย กรณีเพิ�มใหท้าํใบคาํขอกู,้หนงัสือสัญญา

เงินกู,้เพิ�มหนงัสือคํ3าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ3ารายใหม่,ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการทั3งผูกู้แ้ละผูค้ ํ3า

ประกนั

อุบลราชธานี อบต.หนองแสงใหญ่ 49859 สม
 รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินใหแ้ลว้ก็ยงัไม่ได,้ผูค้ ํ3ารหสั 

15176 คํ3าเตม็ 3 สัญญาแลว้


