
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน
กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 14504 สม ยงัคาํนวณเงินกูย้งัไม่ไดเ้นื%องจากขอ้มูลเครดิตบูโรแนบมาไม่ครบหนา้

กรุงเทพมหานคร กองคลงั(DGA) 51627 สม
ขอหนงัสือปรับลดวงเงินกูเ้หลือ 400,000 บาท เนื%องจากผูค้ ํ3าวงเงินคํ3าไม่พอ(ประสานสมาชิก

แลว้)

กาฬสินธุ์ อบต.แซงบาดาล 54905 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื%อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์(ตามเกณฑ์

4,500),สัญญาเดิมส่งยงัไม่ถึง 25%

กาฬสินธุ์ อบต.บวัขาว 8143 สม

 แกไ้ขหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูข้อกูร้ะบุสถานะภาพสมรสไม่ชดัเจน(มีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็น

รับรองวา่ไม่มีคู่สมรส),สามารถอนุมตัิเงินกูไ้ด ้240,000 (ถา้รับขอบนัทึกปรับลดวงเงิน),ปรับค่า

หุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500,แกไ้ขหนงัสือคํ3าประกนั คุณวราพร ระบุสถานะสภาพสมรสไม่

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 1 ธันวาคม-15 ธันวาคม 2559

กาฬสินธุ์ อบต.บวัขาว 8143 สม หุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500,แกไ้ขหนงัสือคํ3าประกนั คุณวราพร ระบุสถานะสภาพสมรสไม่

ชดัเจน(มีคู่สมไม่ตอ้งเซ็นรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส),ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการ , สาํเนาบตัร

ประชาชน ของคุณวราพร และสาํเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส ของคุณวราพร

กาฬสินธุ์ อบต.หนองบวั 19267 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาฬสินธุ์ อบต.หนองอิเฒ่า 34220 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ชลบุรี อบต.เกษตรสุวรรณ 2085 สห ติดภาระคํ3าประกนัสมาชิกที%ถูกใหพ้น้สภาพ  ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได้

ชลบุรี อบต.เกาะลอยบางหกั 55293 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25 %,ประสานสมาชิกแลว้ / ศุจินธร
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เชียงราย อบต.ศรีดอนมูล 3170 สม
 เปลี%ยนผูค้ ํ3าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ3าประกนัยงัไม่สามารถคํ3าประกนัได ้เนื%องจากยงัเป็นสมาชิกไม่

ครบ 1 ปี (064532 ,064531)]

เชียงราย อบต.หนองแรด 18315 สม  ใหผู้กู้ร้ักษาประวตัิการชาํระอยา่งนอ้ย 1 ปี  นบัตั3งแต่เอกสารเขา้

บึงกาฬ อบต.คาํแกว้ 32569 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไม่ตามเกณฑ์

ปราจีนบุรี ทต.กรอกสมบูรณ์ 59177 สม คา้งชาํระสินเชื%อธนาคาร

ปราจีนบุรี อบต.กบินทร์ 57182 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑท์ี%สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

ปราจีนบุรี อบต.บุพราหมณ์ 62087 สม
ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินของผูกู้,้ผูค้ ํ3ารหสั 15427 

คา้งชาํระ[ประสานสมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร]

ปัตตานี อบต.ตะโละแมะนา 16216 สม

ใหเ้พิ%มผูค้ ํ3าประกนัเนื%องจาก[ผูค้ ํ3าไม่ใช่ชาํนาญการ ใชส้ิทธิM ค ํ3าคนเดียวไม่ได ้เพิ%มขา้ราชการคํ3า

ร่วมอีก 1 คน,หนงัสือเพิ%มหุน้รายเดือนจากเดิมที%เคยส่งเปลี%ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐาน
ปัตตานี อบต.ตะโละแมะนา 16216 สม

ร่วมอีก 1 คน,หนงัสือเพิ%มหุน้รายเดือนจากเดิมที%เคยส่งเปลี%ยนเป็นเดือนละ 1100 ตามเลทฐาน

เงินเดือน,ขอรายละเอียดฎีกาเงินเดือนหน่วยงาน แบบตารางขวางของผูกู้[้ประสานสมาชิกแลว้ /

ศุจินธร]

ปัตตานี อบต.ท่าเรือ 52656 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ%ากวา่เกณฑท์ี%สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงั

ไม่ได้

ปัตตานี อบต.ยะรัง 54736 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ%าหวา่เกณฑท์ี%สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

พิจิตร อบต.ไผข่วาง 58189 สม  ชาํระหนี3 เดิมไม่ถึง 25%] #2).อื%น ๆ[ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี3
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พิษณุโลก อบต.วงันกแอ่น 60320 สม
 ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี3 ,ปรับลดวงเงินกูเ้ป็น 100,000 (ขอบนัทึกปรับลด

วงเงิน),ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน (ตารางขวาง) ทั3งผูข้อกูแ้ละผูค้ ํ3า

พิษณุโลก อบต.สมอแข 61798 สม  หนงัสือสัญญาเงินกู ้ผูข้อกูไ้ม่ลงลายมือชื%อ ผูกู้/้ผูร้ับเงิน (16/12/2559)

เพชรบุรี อบต.หว้ยท่าชา้ง 2579 สม
 ขอขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้ผูค้ ํ3าเป็นลูกจา้งใชส้ิทธิคํ3าคนเดียวไม่ไดห้าขา้ราชการคํ3าร่วมอีก 1 

คน,หนงัสือเปลี%ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที%เคยส่งเปลี%ยนเป้นเดือนละ 1500 บาทตามเลท

ฐานเงินเดือน[ไดป้ระสานสมาชิกแลว้ / ศุจินธร]
มุกดาหาร ทต.ดงหลวง 16213 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มุกดาหาร ทต.ดงหลวง 36624 สม ขอหนงัสือเพิ%มหุน้รายเดือนขั3นตํ%า 1,100 บาท[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

ยะลา ทต.บาลอ 42719 สม
 ชาํระหนี3 เดิมยงัไม่ครบ 25%,หนงัสือแจง้ปรับค่าหุน้รายเดือน ตามเลทอตัราเงินเดือน จาก 500 

เป็น 800 บาท,เอกสารขอกูส้ามญัหา้มผูค้ ํ3า เป็นพยาน (ผูค้ ํ3าราย ณฎัฐามีเซ็นตเ์ป็นพยาน) แกไ้ขยะลา ทต.บาลอ 42719 สม เป็น 800 บาท,เอกสารขอกูส้ามญัหา้มผูค้ ํ3า เป็นพยาน (ผูค้ ํ3าราย ณฎัฐามีเซ็นตเ์ป็นพยาน) แกไ้ข

ใหม่]

ร้อยเอด็ อบต.เมืองเปลือย 18358 สม
 ชาํระหนี3 เดิมยงัไม่ครบ 25%,คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย จากยอดเงินคงเหลือสามารถอนุมตัิ

วงเงินกูไ้ด ้ 300,000 บาท  (บนัทึกขอลดวงเงิน)

ร้อยเอด็ อบต.สะอาดสมบูรณ์ 23121 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ%ากวา่เกณฑท์ี%สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงั

ไม่พอ
ร้อยเอด็ อบต.อีง่อง 45818 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื%อนไข

ระยอง อบต.นิคมพฒันา 62046 สม
 ใบเปลี%ยนชื%อของคู่สมรสผูค้ ํ3าประกนั,แกไ้ขเอกสารต่าง ๆ ของคู่สมรสผูค้ ํ3าประกนั (ไม่ใชฉ้บบั

ที%เคยผา่นการรับรองมาก่อน)
ลาํพนู ทต.ศรีวชิยั 43304 สม กูไ้ด ้170,000 บาท เงินคงเหลือรับจริงเหลือนอ้ย
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ศรีสะเกษ ทต.กระหวนั 55131 สม ติดเครดิตบูโร (มีรายการคา้งชาํระ)

ศรีสะเกษ อบต.กา้นเหลือง 5247 สม มีประวตัิคา้งชาํระ ใหท้าํประวตัิต่อเนื%องอยา่งนอ้ย 6 เดือน

ศรีสะเกษ อบต.ดู่ 39950 สม
แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินสามญั + หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ใหร้ะบุชื%อผูค้ ํ3าที%เหลือใหม่,ขอบนัทึก

ปรับลดวงเงินของกูเ้ป็น 450,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวัชา้ง 45533 สม
 ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500,สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 

25%,หมายเหตุ : เนื%องจากยงัไม่สามารถคาํนวณวงเงินกูไ้ด ้เพราะขาดเครดิตบูโร (ถา้สามารถกู้

ไดต้ามที%ขอ จะตอ้งเพิ%มผูค้ ํ3าอีก 1 คน)
สกลนคร ทต.คูสะคาม 5675 สม คา้งชาํระสินเชื%อธนาคาร

สกลนคร ทต.โคกภู 49532 สห อนุมตัิเงินกูไ้ด ้68,000 บาท พยายามติดต่อสมาชิกแลว้ไม่รับสาย (เพื%อยนัยนัคาํขอกู)้

สงขลา ทต.ท่าพระยา 41807 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ%ากวา่เกณฑท์ี%สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

สตูล อบต.แป-ระ 268 สม
ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 600,000 (ขอหนงัสือปรับลดวงเงินขอกู)้,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม

เป็น 1,500,ขอรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน (ตารางขวาง) ทั3งผูข้อกูแ้ละผู ้

ค ํ3าประกนั
สตูล อบต.แป-ระ 37787 สม ใหท้าํประวตัิการชาํระต่อเเนื%องอยา่งนอ้ย 1 ปี เนื%องจากมีประวตัิการส่งค่าหุน้
สตูล อบต.แป-ระ 54230 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สตูล อบต.แป-ระ 55692 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สระบุรี อบต.สองคอน 6648 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สุพรรณบุรี ทต.จรเขส้ามพนั 6545 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ%ากวา่เกณฑท์ี%สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงั

ไม่พอ
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สุรินทร์ อบต.เป็นสุข 48162 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื%อนไขของสหกรณ์

อ่างทอง อบต.ศาลเจา้โรงทอง 41746 สม  ใหร้ักาประวตัิการชาํระต่อเนื%องอีก 6 ด. นบัจากวนัที%เอกสารเขา้ แลว้ค่อยส่งเอกสารมาใหม่

อุดรธานี อบต.ศรีธาตุ 10648 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื%อนไข

อุบลราชธานี อบต.นาเรือง 29071 สม  มีประวตัิคา้งชาํระ รักษาประวตัิต่อเนื%องอีก 8 เดือน,ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร

อุบลราชธานี อบต.นาเรือง 29073 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร (จึงไม่สามารถคาํนวณวงเงินที%สามารถกูไ้ด)้ ณ ตอนนี3กูไ้ด ้200,000,ขาด

หนงัสือคํ3าประกนั + หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงิน และเอกสารส่วนตวัประกอบการคํ3า

 ของผูค้ ํ3า คุณสุมาลี,สาํเนาบตัร+ทะเบีนบา้น คู่สมรสผูค้ ํ3า คุณสุพล ลายเซ็นไม่ตรงกบัหนงัสือคํ3า

,ถา้ใชผู้ค้ ํ3าประกนัตาํแหน่งลูกจา้งประจาํคํ3า 2 คน จะสามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000,ปรับค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิมเป็น 1,500


