
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

กระบี� อบต.เขาคราม 32825 สม
 หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,ขอหนงัสือบนัทึก

ขยายงวดจาก 70 งวด เพิ�มเป็น 120 งวด[ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร]

กาญจนบุรี ทต.หนองหญา้ดอกขาว 42303 สม

 ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั8นตํ�า 2,600 บาท,ขอหนงัสือขอกูใ้หม่ ลงรายละเอียดของผูค้ ํ8าใหถู้กตอ้ง 

โดยเฉพาะเลขบตัรประจาํตวัประชาชน,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ระบุผูค้ ํ8าประกนัดว้ย,ขอรายละเอียดการ

จ่ายเงินเดือนใหม่ แบบ งด.2 ทั8งผูกู้แ้ละผูค้ ํ8าประกนั,ขอหนา้สมุดบญัชีที�จะใหโ้อนเงิน,ขอเอกสารคู่สมรสทั8ง

ทะเบียนสมรส สาํเนาบตัรประจาํตวั ทะเบียนบา้น ของผูค้ ํ8ารหสั 63969 ,ไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรสของผูค้ ํ8ารหสั 

52712[ติดต่อผูกู้ไ้ม่ได]้
กาญจนบุรี อบต.เขาสามสิบหาบ 29310 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้หลกัเกณฑก์ารกูส้ามญั

กาญจนบุรี อบต.บา้นเก่า 25019 สห  ยงัไม่สามารถกูหุ้น้ได ้เนื�องจากติดภาระคํ8าประกนั มียอดคา้งชาํระหลายงวด

กาํแพงเพชร อบต.ท่าไม้ 16875 สห  ยงัไม่สามารถกูหุ้น้ได ้เนื�องจากมีภาระคํ8าประกนัซึ� งมียอดคา้งชาํระอยู่

กาํแพงเพชร อบต.ธาํมรงค์ 49571 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กาํแพงเพชร อบต.บ่อถํ8า 54194 สห  สมาชิกเพิ�งไดร้ับอนุมตัิฉุกเฉินไปยงัอนุมตัิใหไ้ม่ได้

ขอนแก่น ทต.แก่นฝาง 9179 สม  ขอเครดิตบูโรใหม่ (ไม่เกิน 3 เดือน),ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 2,000 ตามฐานเงินเดือน

ขอนแก่น ทต.นาเพียง 57842 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,000)

ขอนแก่น ทม.บา้นทุ่ม 41142 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ขอนแก่น อบต.โนนทนั 42855 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด 

(4,000)

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 ธันวาคม-30 ธันวาคม 2559
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ขอนแก่น อบต.ละหานนา 55223 สม  เพิ�มผูค้ ํ8าประกนัอีก 1 ราย,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือน ขั8นตํ�า 1,100 บาท

ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา 58881 สม ขอหนงัสือคํ8าประกนัของผูค้ ํ8ารหสั 60630 ใหม่ กรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนั

เชียงราย ทต.เวยีงเหนือ 2251 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย 62070 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นครนายก อบต.หินตั8ง 12282 สห  ยงัไม่สามารถกูหุ้น้ได ้เนื�องจากติดภาระคํ8าประกนัสมาชิกที�ถูกใหอ้อก

นครนายก อบต.หินตั8ง 39808 สม ชาํระตน้สามญัยงัไม่ถึง 25 % ขาด 104,000

นครปฐม อบต.วงันํ8าเขียว 47834 สม
ใหเ้พิ�มผูค้ ํ8าประกนัเนื�องจาก[กูต้ามจาํนวนเงินที�ขอใหเ้พิ�มผุค้ ํ8าอีก 1 คนเนื�องจากผูค้ ํ8ารหสั 49249 ระดบั ปก,

[หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน[โทรแจง้ 

สมาชิกติดประชุม / ศุจินธร]

นครพนม อบต.ท่าจาํปา 20292 สม
 หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจาหเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป้นเดือนละ 1100 ตามเลทฐานเงินเดือน,ไดโ้ทรแจง้สมาชิก

แลว้ / ศุจินธร]

นครพนม อบต.บา้นเสียว 43841 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (5,000)

นครราชสีมา อบต.วงัโพธิJ 21503 สม คา้งหนี8ธนาคารยงัไม่สามารถอนุมตัิเงินกูไ้ด้

ปทุมธานี อบต.บา้นปทุม 52311 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้,้เพิ�มค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 4100 บาทตามเลทฐาน

เงินเดือน,เปลี�ยนผูค้ ํ8าประกนัรายใหม่[ผูค้ ํ8ารหสั 52470 คํ8าเตม็ 3 สัญญาแลว้,หนงัสือขอกูเ้งินสามญั,หนงัสือ

สัญญาเงินกูก้รอกขอ้มูลไม่ครบ,หนงัสือคํ8าประกนัใหร้ะบุชือผูกู้ด้ว้ย,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร

ปัตตานี อบต.บางตาวา 46765 สม  ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสและทะเบียนบา้น รับรองสาํเนาไม่ตรงกบัคาํยนิยอมคู่สมรส(ติดต่อสมาชิกไม่ได]้
ปัตตานี อบต.หนองแรต 37853 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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พะเยา ทต.บา้นตํKา 53854 สม
ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 2,600,หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่มีคาํยนิยอมของคู่

สมรส(ผูกู้)้,ขอสาํเนาบตัรประชาชนผูกู้ใ้หม่ เนื�องจากไม่ชดัเจน,ลายเซ็นคู่สมรสของคุณประหยดัในสาํเนา

บตัรประชาชน+ทะเบียนบา้นไม่เหมือนในหนงัสือคํ8าประกนั]

พิจิตร อบต.สายคาํโห้ 26478 สม
 หนงัสือขอเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�ส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,ไดโ้ทีแจง้

สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร

เพชรบุรี อบต.ยางนํ8ากลดัใต้ 30123 สม
 รายไดห้ลงัหกั่าใชจ้่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนดลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได,้ไดโ้ทร

แจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร
เพชรบูรณ์ อบต.วงัหิน 47468 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

แพร่ อบต.เด่นชยั 43351 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มหาสารคาม อบต.หนองโน 48869 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

แม่ฮ่องสอน ทต.แม่ยวม 57481 สห
ยงัไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คํ8าประกนัได ้ เนื�องจากยงัมีหนี8สามญัโดยใชผู้ค้ ํ8าประกนัอยู ่(เป็นเงินกูส้ามญั

ประเภทเดียวกนั)

ยโสธร อบต.กระจาย 48382 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใขจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด(4,500)

ร้อยเอด็ อบต.สวนจิก 23500 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลกวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

ร้อยเอด็ อบต.เหล่า 25713 สม
ขอขอ้มูลเครดิตบูโร ยงัคาํนวณสิทธิกูไ้ม่ได,้ขอหนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนขั8นตํ�า 1,500 บาท,ขอหนงัสือคํ8า

ประกนัใหม่ คู่สมรสลงนามยนิยอมไม่ถูกตอ้ง และสาํเนาบตัรคู่สมรสพร้อมหลกัฐานต่างๆ รับรองไม่ตรงกนั

ระนอง อบต.ละอุ่นเหนือ 37709 สม
 ขาดสาํเนาบตัรประชาชนผูข้อกู,้ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100 / ปรับงวดการชาํระเงินจากที�ขอเป็น 

120 งวด เนื�องจากงวดที�ขอรายไดห้ลงัหกัไม่พอ,ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้ ํ8าทั8ง 2 ราย
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ลาํปาง ทต.วงัพร้าว 28156 สม ขอเครดิตบูโรใหม่เพื�อพิจารณาวงเงินกูส้ามญั

เลย ทต.นาอาน 11562 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ศรีสะเกษ อบต.กระหวนั 35557 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือเสนอพิจารณาได ้140,000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี8ใหท้าํบนัทึก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง[ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร]

ศรีสะเกษ อบต.สะพุง 33467 สม
หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 1100 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน[ได้

โทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร]

สงขลา ทต.เทพา 7670 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือเสนิพิจารณาได ้350,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี8ใหท้าํบนัทึก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง[โทรหาสมาชิกแลว้ไม่รับโทรศพัท ์/ 29-12-59]
สงขลา ทต.ปาดงั 24776 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่ได้

สมุทรปราการ อบต.แพรกษา 1405 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือเสนอพิจารณาได ้750,000 ถา้สมาชิกตอ้งการยอดหนั8ใหท้าํบนัทึก

ขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง [ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร]

สุโขทยั อบต.ไกรใน 28369 สม
 แกไ้ขทะเบียนบา้นของผูกู้ ้(ไม่ใชฉ้บบัที�เคยผา่นการรับรองมาก่อนแลว้),[หนา้บญัชีธนาคาร (กรุงไทย/ธกส.),

หนงัสือแจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 800,วงเงินที�สามารถอนุมตัิไดต้ามหลกัเกณฑ ์300,000 

บาท

สุโขทยั อบต.ท่าฉนวน 20945 สม
 ใหเ้พิ�มผูค้ ํ8าประกนัเนื�องจาก[ผูค้ ํ8าประกนัวงเงินคํ8าประกนัสามารถคํ8าได ้300,000 บาท  (หา้มซํ8 ากบัผูค้ ํ8าประกนั)

 แกไ้ข1หนงัสือขอกูเ้งินสามญั 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั,ขาดหนงัสือยนิยอมติดตามทวงถาม

สุโขทยั อบต.นาทุ่ง 55515 สม
 เปลี�ยนผูค้ ํ8าประกนั คุณนิตยา ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์,ในกรณีเปลี�ยนผูค้ ํ8าใหผู้ข้อกูแ้กไ้ข หนงัสือขอกูเ้งิน

สามญั + หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ใหม่,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500,ปรับลดวเงินขอกู ้300,000
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สุพรรณบุรี ทต.บา้นโขง้ 57116 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ
สุพรรณบุรี อบต.ดอนมะนาว 59634 สม ชาํระหนี8 เดิมไม่ถึง 25%

อาํนาจเจริญ อบต.นํ8าปลีก 58654 สม  มีประวตัิคา้งชาํระใหร้ักษาประวตัิต่อเนื�อง 1 ปี หา้มชา้ หา้มขาด

อุตรดิตถ์ อบต.นาขมุ 61786 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร ยงัคาํนวณสิทธิกูไ้ม่ได้

อุตรดิตถ์ อบต.นาขมุ 61793 สม

ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร(ยงัไม่สามารถคาํนวณสิทธิJ กูไ้ด)้,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั + หนงัสือยนิยอมให้

ส่วนราชการหกัเงิน(ผูกู้)้ + หนงัสือคํ8าประกนั + หนงัสือยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงิน(ผูค้ ํ8า) ผูกู้แ้ละผูค้ ํ8าหา้ม

เซ็นเป็นพยานใหก้นั,ขาดหนงัสือยนิยอมใหต้ิดตามทวงถามหนี8 ,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100

อุตรดิตถ์ อบต.ฟากท่า 13016 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกู้

กาํหนด (4,500),มีประวตัิคา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร รักษาประวตัิต่อเนื�อง 1 ปี (ทั8งสหกรณ์ฯ และธนาคาร)]

อุบลราชธานี ทต.นาส่วง 57478 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ
อุบลราชธานี อบต.เมืองเดช 5533 สม  คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้หลกัเกณฑ์


