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กรุงเทพมหานคร กทม.(KTB) 57764 สม ผูค้ ํ�าวงเงินคํ�าคงเหลือ 400,000 บ.ถา้ผูกู้ต้อ้งการยอดนี�ใหท้าํบนัทึกขอ้ความลดวงเงินลง,ยนืยนั

วงเงินเดิมใหเ้พิ/มผูค้ ํ�าอีก 1 ราย / ผูกู้ผู้ค้ ํ�าหา้มเป็นพยานใหก้นั[โทรประสานสมาชิกแลว้]

กาญจนบุรี อบต.วงัดง้ 16590 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินหกักลบสัญญาเดิมไม่ได้

กาญจนบุรี อบต.สิงห์ 15874 สม มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื/อรถยนต ์ ตอ้งชาํระใหเ้ป็นปกติต่อเนื/อง

กาญจนบุรี อบต.หนองโสน 45994 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เขา้หลกัเกณฑ์

กาฬสินธุ์ ทต.คาํกา้ว 3461 สห
ยงัไม่สามารถอนุมตัิใหกู้หุ้น้ได ้เนื/องจากมีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าฯ อยู ่(เป็นเงินกูป้ระเภท

เดียวกนั) ยงัไม่สามารถหกักลบสัญญาไดเ้พราะมีหุน้นอ้ยกวา่หนี� ]

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 พฤศจกิายน-30 พฤศจกิายน 2559

กาฬสินธุ์ ทต.ดงลิง 24835 สม ชาํระตน้สามญัยงัไม่ถึง 25% (ขาด 21,000 บาท),ลดผูค้ ํ�าลงเหลือ 2 ราย / โทรแจง้สมาชิกแลว้

กาฬสินธุ์ อบต.สายนาวงั 49999 สม รายไดค้งเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

กาฬสินธุ์ อบต.หนองผอื 54469 สม
ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 300,000 (ขอหนงัสือปรับลดวงเงิน),รายละเอียดรายงานประกอบฏีกา

เงินเดือนผูค้ ํ�า วริัตร 3 เดือนยอ้นหลงั

กาฬสินธุ์ อบต.หนองหิน 61066 สม คา้งหนี�ธนาคาร

กาฬสินธุ์ อบต.หนองหิน 61067 สม
หนงัสือเปลี/ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที/เคยส่งเปลี/ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท,เพิ/มผูค้ ํ�าอีก 1 

ราย วงเงินกูไ้ด ้180,000 บาทตามทุนเรือนหุน้ที/มีอยู[่ไดโ้ทรประสานสมาชิกแลว้]

ฉะเชิงเทรา ทต.บางผึ�ง 16071 สห สมาชิกติดภาระคํ�าประกนัสมาชิกที/พน้สภาพ มีหนี�คา้งชาํระอยู่
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ชลบุรี อบต.คลองพลู 63883 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื/อบุคคลธนาคาร บา้น) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด (7,000)

ชลบุรี อบต.มาบโป่ง 63943 สม ขอหนงัสือใหต้ิดตามทวงถามหนี�

ชลบุรี อบต.มาบโป่ง 63944 สม ขอหนงัสือใหต้ิดตามทวงถามหนี�

ชลบุรี อบต.มาบโป่ง 63945 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ชยัภูมิ ทต.จตัุรัส 57439 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใช่จ่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

[ประวตัิการคา้งหนี�ธนาคารบูโร]

ชยัภูมิ อบต.หว้ยยายจิLว 60731 สม  สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25%[โทรแจง้สมาชิกแลว้]

เชียงราย อบต.สันทราย 930 สม
 คา้งหนี�ธนาคาร,รายไดค้งเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเเเเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด

 มีกูก้บัสหกรณ์ฯ ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ/น จ.เชียงใหม่อยู(่ ใบเสร็จปิดหนี�แนบ)แจง้เปลี/ยนแปลงค่า

เชียงใหม่ อบต.โหล่งขอด 11280 สม

 มีกูก้บัสหกรณ์ฯ ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ/น จ.เชียงใหม่อยู(่ ใบเสร็จปิดหนี�แนบ)แจง้เปลี/ยนแปลงค่า

หุน้รายเดือนจาก 500 เป็น 1,500  ตามเลทอตัราเงินเดือน,หนงัสือคํ�าประกนั[ผูค้ ํ�าประกนัราย 

(009788) ระบุสถานะไม่ชดัเจน (มีคาํยนิยอมจากคู่สมรส และ ยนืยนัไม่มีคู่สมรส),หนงัสือเปลี/ยน

ชื/อของผูค้ ํ�า (009788)[ทาํประวตัิการชาํระอีก 3 เดือน]

ตาก ทต.หนองบวัใต้ 48598 สม
 รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็

ยงัไม่พอ ยงักูไ้ม่ได้

นครนายก อบต.ดงละคร 54957 สห
 ยงัไม่สามารถอนุมตัิใหกู้หุ้น้สะสมได ้เนื/องจากยงัมีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าประกนัอยู ่ยงัหกั

กลบไม่ได ้(เป็นเเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)

นครพนม อบต.โพธิN ตาก 43821 สม
 คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เขา้เกณฑ ์และยงัชาํระหนี� เดิมยงัไม่ครบ 25%
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นครราชสีมา อบต.ตะเคียน 25263 สม  ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,เพิ/มผูค้ ํ�าประกนัอีก 1 ราย

นครราชสีมา อบต.ตะเคียน 62671 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร

นครราชสีมา อบต.ตาจั/น 59176 สม  หนงัสือคํ�าประกนัทั�ง 2 ราย ไม่กรอกชื/อผูกู้,้ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 800

นครราชสีมา อบต.หนองบวัศาลา 27327 สม  คาํนวนรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ยงักูไ้ม่ได้

นครศรีธรรมราช อบต.หนองหงส์ 57796 สม คา้งหนี�ธนาคาร

พิษณุโลก ทต.วดัโบสถ์ 21188 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เพชรบุรี อบต.ไร่ส้ม 60861 สม
 คาํนวณรายไดห้ลกัหกัค่าใชจ้่าย วงเงินที/อนุมตัิได ้70,000 บาท ( บนัทึกเพื/อขอลดวงเงินกูส้ามญั

จาก 400,000 เป็น 70,000),ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี�  (ส่งเพิ/มเติม)

เพชรบูรณ์ อบต.บา้นเนิน 57183 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ 

ยงักูไ้ม่ได้

มุกดาหาร อบต.บา้นเหล่า 24504 สม
 หนงัสือคํ�าประกนั ผูค้ ํ�ามีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตาม

มุกดาหาร อบต.บา้นเหล่า 24504 สม
 หนงัสือคํ�าประกนั ผูค้ ํ�ามีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นในช่องไม่มีคู่สมรส,ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตาม

ทวงถามชาํระหนี�

ยโสธร อบต.หนองคู 7338 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย(สินเชื/อบุคคลธนาคาร บา้น รถ)คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด(5,000)

ยโสธร อบต.หนองหิน 24237 สม  คาํนวณรายรับรายจ่าย ยอดเงินที/สามารถอนุมติ 500,000 บาท,ชาํระหนี� เดิมยงัไม่ครบ 25 %

ยะลา อบต.จะกวะ๊ 46390 สม

เพิ/มผูค้ ํ�าอีก 1 คน (เนื/องจากวงเงินที/ขอกูถ้า้จะใชผู้ค้ ํ�า 2 คน ตอ้งระดบั 7 ขึ�นไป),ถา้เพิ/มผูค้ ํ�า ให้

แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินสามญั และหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั เขา้มาดว้ย,ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก

เดิมเป็น 2,600 / สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 25%,หนงัสือคํ�าประกนั คุณเอกพงค ์ลายมือชื/อคู่สมรสไม่

ตรงกบัสาํเนาบตัรและทะเบียนบา้น,ขอสาํเนาบตัรประชาชนผูค้ ํ�าคุณเอกพงค ์รูปไม่ชดัเจน ขอใหม่

,หนงัสือคํ�าประกนั คุณกอูานิสา ไม่กรอกชื/อผูกู้ ้
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ร้อยเอด็ อบต.กู่กาสิงห์ 27853 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื/อบุคคลธนาคาร บา้น) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด(4,500)

ลาํปาง อบต.นาสัก 58992 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

ลาํปาง อบต.วงัเงิน 63960 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

ลาํปาง อบต.เวยีงตาล 59160 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื/อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี/อนุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด (4,500)
เลย ทต.ร่องจิก 10916 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้สะสมได ้เนื/องจากมีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าประกนัอยู่

ศรีสะเกษ อบต.โนนปูน 44914 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนดลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่

พอพอ
สกลนคร ทต.โคกภู 49532 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สกลนคร อบจ.สกลนคร 31006 สม

 ขอหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี� ,ขอหนงัสือลดวงเงินกู ้เสนอได ้500,000 บาท,ขอ

หนงัสือเพิ/มหุน้รายเดือนขั�นตํ/า 1,100 บาท,เปลี/ยนผูค้ ํ�าประกนัรหสั 49233 ประวตัิไม่ต่อเนื/อง กรณี

เปลี/ยน ทาํหนงัสือขอกูเ้งิน หนงัสือสัญญาเงินกู ้เพิ/มหนงัสือคํ�าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ�ารายใหม่

สกลนคร อบต.แวง 5796 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สงขลา ทต.ท่าพระยา 61109 สม
คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายในเครดิตบูโร ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ยงัไม่

สามารถกูไ้ด้
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สงขลา อบต.ทุ่งหวงั 4469 สห
 ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื/องจากยงัมีหนี�สามญัโดยใชบุ้คคลคํ�าประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถหกั

กลบลบหนี�ได ้(เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)
สุราษฎร์ธานี ทต.เมืองเวยีง 32994 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

หนองคาย อบต.เซิม 63313 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื/อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการ

เงินกูก้าํหนด (4,000)

หนองบวัลาํภู อบต.กุดจิก 24583 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑช์าํระหนี� เดิมยงัไม่ครบ 25%

อาํนาจเจริญ อบต.ไร่สีสุก 49454 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื/อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกู้

กาํหนด (4,500)
อาํนาจเจริญ อบต.หนองมะแซว 29114 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์และประวตัิไม่ต่อเนื/อง

อุตรดิตถ์ อบต.นํ�าอ่าง 12995 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได,้รักษาประวตัิ

อุตรดิตถ์ อบต.นํ�าอ่าง 12995 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได,้รักษาประวตัิ

การชาํระ
อุตรดิตถ์ อบต.นํ�าอ่าง 34381 สม รายไดห้ลงัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด ยงักูไ้ม่ได้

อุตรดิตถ์ อบต.ฟากท่า 49556 สม
 คาํนวณรายไดห้กัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ยงัไม่สามารถกูไ้ด,้ชาํระหนี�
เดิมยงัไม่ครบ 25%

อุตรดิตถ์ อบต.แสนตอ 46683 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงหลือไม่เป็นไปตามเกณฑส์หกรณ์ ติดลบ ยงักูไ้ม่ได้

อุบลราชธานี อบต.กลาง 6062 สม
รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้ เงินคงเหลือตํ/ากวา่เกณฑท์ี/สหกรณ์กาํหนด (5,000)  ลด

วงเงินแลว้ก็ยงักูไ้ม่ได ้ใหกู้ต้วัอื/นแทน
อุบลราชธานี อบต.หนองกินเพล 35716 สม เพิ/มผูค้ ํ�าประกนัอีก 1 ราย ถา้ไม่เพิ/มจะกูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บาท


