
จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

กระบี� อบต.พรุดินนา 43479 สม  รายไดห้ลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงิน ขยายงวด กย็งัไม่พอยงักูไ้ม่ได้
กาญจนบุรี อบต.ท่ากระดาน 56926 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเหลือตํ�าหวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่ได้

กาํแพงเพชร อบต.บ่อถํ4า 15417 สห แกไ้ขหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั เนื�องจากระบุสถานะภาพทั4งมีคู่สมรส และไม่มีคู่สมรส,สาํเนาบตัรคู่สมรสหมดอายแุลว้

กาํแพงเพชร อบต.หนองทอง 630 สม ตอ้งชาํระต่อเนื�องหา้มชา้หา้มขาดจนถึงเดือน ส.ค.60  แลว้เสนอขอกูเ้ขา้มาใหม่
ชลบุรี อบต.บ่อกวางทอง 31804 สห ติดภาระคํ4าประกนัสมาชิกที�พน้สภาพแลว้ ยงัไม่สามารถกูหุ้น้ได้

เชียงราย อบต.ศรีดอนไชย 49220 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ตรัง อบต.ท่าสะบา้ 63856 สม คา้งหนี4ธนาคารติดต่อกนัหลายงวด

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัไม่ระบุสถาภาพโสดหรือสมรส,หนงัสือสัญญาเงินกุส้ามญั+หนงัสือยนิยอมใหส้่วนรายการหกั

รายงานเอกสารการยื�นกู้เงนิสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ 

ลงรับเอกสารตั&งแต่วนัที� 16 -31 มกราคม 2560

ตาก อบต.มหาวนั 12460 สม
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัไม่ระบุสถาภาพโสดหรือสมรส,หนงัสือสัญญาเงินกุส้ามญั+หนงัสือยนิยอมใหส้่วนรายการหกั
เงิน+หนงัสือยนิยอมติดตามทวงถามหนี4  ไม่ลงนามพยาน,ไม่มีหนงัสือคํ4าประกนัของผูค้ ํ4าวรวฒุิ,หนงัสือยนิยอมใหส้่วน
ราชการหกัเงินของผูค้ ํ4าวรวฒุิ ไม่ลงนามพยาน,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน ของผูกู้แ้ละผูค้ ํ4า

ตาก อบต.แม่อุสุ 22212 สม หนงัสือยนิยอมหกัเงินของผูค้ ํ4า ใหผู้ค้ ํ4าเป็นคนใหถ้อ้ยคํ4าไม่ใช่ผูกู้(้ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร)
นครนายก อบต.ท่าทราย 20118 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งักูไ้ม่ได้
นครพนม อบต.บา้นเอื4อง 62833 สม มีประวตัิคา้งชาํระเครดิตบูโร

นครราชสีมา ทต.กลางดง 35277 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ
นครราชสีมา อบต.เทพาลยั 63318 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เกณฑ์

นครราชสีมา อบต.หว้ยยาง 35184 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,500)
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นครศรีธรรมราช อบต.บางพระ 54118 สม
ขาดขอ้มลูเครดิตบูโรของผูกู้,้หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนเปลี�ยนเป็นเดือนละ 800 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,ไดโ้ทรแจง้สมาชิก แต่
ไม่รับสาย 17-1-60           15:11.น

นครศรีธรรมราช อบต.สี�ขีด 48710 สม เพิ�มผูค้ ํ4าอีก 1 ราย

บุรีรัมย์ อบต.ลาํนางรอง 4274 สห  ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คํ4าประกนัได ้เนื�องจากติดภาระคํ4าประกนัสัญญาเงินกูท้ี�คา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด

พระนครศรีอยธุยา อบต.คลองนอ้ย 59082 สม
หนงัสือเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน,ชาํระตน้สามญัยงัไม่
ถึง 25% (6,570)(ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร]

พะเยา อบต.แม่ลาว 22998 สห  ยงักูส้ามญัโดยใชหุ้น้สะสมคํ4าประกนัไม่ได ้เนื�องจากยงัมีหนี4สามญัโดยใชบุ้คคลคํ4าประกนัอยู ่ยงัหกักลบสัญญาเดิมไม่ได้

พิจิตร อบต.คลองคะเชนทร์ 49594 สม มีประวตัิคา้งสินเชื�อธนาคาร[ติดต่อสมาชิกไม่ได)้
พิจิตร อบต.บึงบวั 28442 สม ขอหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
พิจิตร อบต.วงังิ4ว 41730 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ ยงักูไ้ม่ได้

พิษณุโลก อบต.ชาติตระการ 2482 สม แจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,500 บาท  เป็น 2,600 บาท ตามอตัราเงินเดือน[ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย 18/1/60]พิษณุโลก อบต.ชาติตระการ 2482 สม แจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,500 บาท  เป็น 2,600 บาท ตามอตัราเงินเดือน[ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย 18/1/60]

พิษณุโลก อบต.ท่าโพธิM 62647 สม รายไดห้ลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ

เพชรบุรี อบต.ธงชยั 34906 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินที�เสนอพิจาณาได ้240,000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี4ใหท้าํบนัทึกขอ้ความลดวงเงินลง,
หนงัสือเพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส่งเปลี�ยนเป้นเดือนละ 1,500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน[โทรแจง้สมาชิกไม่รับโทรศพัท]์

เพชรบูรณ์ อบต.ซบันอ้ย 34493 สม ชาํระหนี4 เดิมยงัไม่ครบ 25%

เพชรบูรณ์ อบต.ซบันอ้ย 46716 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,500),มี
ประวตัิคา้งสินเชื�อธนาคาร รักษาประวตัิการชาํระเงินต่อเนื�อง 1 ปี

เพชรบูรณ์ อบต.ซบันอ้ย 59760 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, สหกรณ์ฯ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,000)]
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ภูเกต็ ทต.ศรีสุนทร 61885 สม
ไม่ไดร้ะบุชือผูกู้ ้ในหนงัสือคํ4าประกนัของผูค้ ํ4าทั4งทั4ง 2 ราย,เพิ�มหุน้รายเดือนจากเดิมที�เคยส้งเปลี�ยนเป็นเดือนละ 800 ตามเลท
ฐานเงินเดือน,ชาํระตน้สามญัยงัไม่ถึง 25 % (17,824)[ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้]

มหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 24136 สม คา้งชาํระสินเชื�อธนาคาร

มหาสารคาม อบต.นาข่า 31062 สม  ผูกู้ค้า้งชาํระ,ผูค้ ํ4า ใหร้ักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�อง อยา่งนอ้ย 4 ด.(ไดโ้ทรแจง้สมาชิกแลว้ / ศุจินธร)
มหาสารคาม อบต.แวงน่าง 63656 สม  คา้งชาํระสินเชื�อธนาคารยงัอนุมตัิไม่ได้
แม่ฮ่องสอน อบต.แม่นาเติง 63642 สม  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ[์ติดต่อสมาชิกไม่ได)้

ยะลา ทต.ท่าสาป 40336 สม
 ชาํระหนี4 เดิมยงัไม่ครบ 25%,แจง้เปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 บาท เป็น 1,500 บาท ตามอตัราเงินเดือน,ใหเ้พิ�มผูค้ ํ4า
ประกนัเนื�องจาก[กูเ้กิน 500,000 ตอ้งใชค้นคํ4าไม่ตํ�ากวา่ระดบั 6 จาํนวน 2 ราย  (ใชร้ะดบั 6 จาํนวน 1 ราย คํ4าไดไ้ม่เกินวงเงิน 
500,000)หรือบนัทึกเพื�อขอลดวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท[ผูค้ ํ4าประกนัตอ้งไม่ซํ4 ากบัพยาน

ร้อยเอด็ อบต.นํ4าคาํ 13588 สม  ขอหนา้สมุดธนาคารที�จะโอนเงิน และขอสาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้ ํ4ารหสั13648

ร้อยเอด็ อบต.บ่อพนัขนั 52307 สม ตามอายสุมาชิกกูไ้ด ้700,000 บาท[เปลี�ยนผูค้ ํ4ารหสั 50549 ประวตัิไม่ต่อเนื�อง] [ติดต่อสมาชิกไม่ได]้
ร้อยเอด็ อบต.หนองขุ่นใหญ่ 40758 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,500)ร้อยเอด็ อบต.หนองขุ่นใหญ่ 40758 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,500)
ราชบุรี อบต.บา้นบึง 62682 สม  รายไดห้ลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอยงักูไ้ม่ได้

ลาํปาง อบต.บา้นเอื4อม 50887 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,000) มี
ประวตัิคา้งชาํระ รักษาประวตัิชาํระต่อเนื�อง 1 ปี

ศรีสะเกษ อบต.ดินแดง 47633 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคลธนาคาร) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด
ศรีสะเกษ อบต.เมืองนอ้ย 43715 สห ทาํประวตัิต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 1 ปี
ศรีสะเกษ อบต.หนองหา้ง 11648 สม  รายไดห้ลงัหกัตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย้งัไม่พอ

ศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ 35473 สม
 รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินเสนอพิจารณาได ้100,000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี4ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงิน
ลง[หนงัสือคํ4าประกนั  ไม่ไดร้ะบุชื�อผูกู้]้[หนงัสือเปลี�ยนแปลงเพิ�มหุน้รายเดือน] [ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร]

สกลนคร อบต.เจริญศิลป์ 57725 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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สกลนคร อบต.หว้ยยาง 57240 สม  ขาดเครดิตบูโร,สัญญาเดิมไม่ถึง 25%,หนงัสือคํ4า คุณนาตยา กรอบรายละเอียดไม่ครบถว้น พยานไม่ลงนาม
สมุทรสาคร อบต.ท่าทราย 17024 สม  ผูกู้พ้ร้อมคู่สมรส ไม่ไดเ้ซ็นรับรองสาํเนาเอกสารส่วนตวั,รายละเอียดเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้ ํ4า  ผอ.คลงัไม่ไดเ้ซ็นรับรอง
สมุทรสาคร อบต.ท่าทราย 17028 สม  ผูกู้ร้ักษาประวตัิการชาํระอยา่งนอ้ย 1 ปี] [เอกสารไม่สมบูรณ์]

สมุทรสาคร อบต.ท่าทราย 45686 สม
 เปลี�ยนผูค้ ํ4าใหม่ เนื�องจากคา้งชาํระติดต่อกนัหลายงวด,ขาดขอ้มลูเครดิตบูโรของผูกู้,้รายละเอียดเงินเดือน ไม่ไดร้ับรองจาก 
ผอ.คลงั][สาํเนาเลขที�บญัชีไม่ไดร้ับรองสาํเนาถูกตอ้ง

สระแกว้ อบต.หนองตะเคียนบอน 57682 สม  สัญญาเดิมส่งไม่ถึง 25%,จนท.เงินกูโ้ทรติดต่อ (20/01/60) 037-247659 แจง้วา่สมาชิกอบรม / 0922620595 ไม่รับสาย
สระแกว้ อบต.หนองบอน 35070 สม รักษาประวตัิการชาํระต่อเนื�องอีก 6 เดือน แลว้ยื�นเอกสารเขา้มาใหม่

สระบุรี อบต.โคกสะอาด 22527 สม  รายละเอียดแนบฎีกาเงินเดือน 3 เดือนยอ้นหลงั ( ทั4งผูกู้แ้ละผูค้ ํ4า),ขาดเครดิตบูโร[สาํเนาบตัรคู่สมรสผูกู้ ้(หมดอาย)ุ

สิงห์บุรี อบต.ค่ายบางระจนั 62826 สม
 ใหเ้พิ�มผูค้ ํ4าประกนัเนื�องจาก[กรณีกูเ้กิน 100,000 บาท ผูค้ ํ4าประกนัตํ�ากวา่ระดบั 6 ตอ้งใช ้2 คนคํ4าประกนั (ผูค้ ํ4าหา้มซํ4 ากบั
พยาน),คาํนวณรายไดห้ลงัหกั ค่าใชจ้่าย ยอดเงินคงเหลือสามารถอนุมตัิวงเงินกูไ้ด ้200,000 บาท  ส่งสูงสุดจาํนวน 119 งวด

สุราษฎร์ธานี อบต.พลูเถื�อน 57342 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูไ้ด ้เนื�องจากยงัมีหนี4และไม่สามารถหกักลบได้สุราษฎร์ธานี อบต.พลูเถื�อน 57342 สห ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูไ้ด ้เนื�องจากยงัมีหนี4และไม่สามารถหกักลบได้

สุรินทร์ อบต.ตาตุม 46536 สม
 คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย จากยอดเงินคงเหลือสามารถอนุมตัิเงินกูไ้ด ้140,000 บาท  (บนัทึกขอลดวงเงิน)[ผูค้ ํ4าประกนั
คา้งชาํระ]

หนองบวัลาํภู อบจ.หนองบวัลาํภู 47213 สห  ติดภาระคํ4าคํ4าประกนัสมาชิกที�พน้สภาพ และชาํระไม่ปกติด และมีประวตัิคา้งชาํระต่อเนื�อง ยงัไม่สามารถกูไ้ด้
อาํนาจเจริญ ทต.พระเหลา 48284 สห  รักษาประวตัิการชาํระ 3 เดือน
อาํนาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง 18007 สม รายไดค้งเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ห็ยงัไม่ได้

อุดรธานี อบต.หายโศก 61134 สม
 ชาํระหนี4 เดิมไม่ถึง 25%,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่กรณีไม่มีคู่สมรสตอ้งลงนามยนืยนัไม่มีคู่สมรส,ขอหนงัสือเพิ�มหุน้ราย
เดือนขั4นตํ�า 1,500 บาท,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้ ํ4าใหม่ บตัรหมดอายุ

อุทยัธานี อบต.นํ4าซึม 45428 สม ปรับลดวงเงินขอกูเ้หลือ 140,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,100[เปลี�ยนผูค้ ํ4าใหม่
อุบลราชธานี อบต.แกง้ 23795 สม เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอยงักูไ้ม่ได้
อุบลราชธานี อบต.โนนสมบูรณ์ 13855 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์



จังหวดั หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที�ไม่ผ่าน

อุบลราชธานี อบต.โพนงาม 12965 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย (สินเชื�อบุคคล, รถ, สหกรณ์) คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑอ์นุกรรมการเงินกูก้าํหนด (4,500)

อุบลราชธานี อบต.หนองกงุ 59233 สม
ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 100,000,ปรับค่าหุน้รายเดือนจาก 500 เป็น 1,100[จนท.เงินกูต้ิดต่อ (23/1/60) 0801667895 ไม่รับสาย /
 045-843613 แจง้วา่ออกไปขา้งนอก

อุบลราชธานี อบต.หนองเหล่า 19239 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือตํ�ากวา่เกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด[เอกสารไม่สมบูรณ์

อุบลราชธานี อบต.หวัเรือ 19605 สห ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คํ4าประกนัได ้เนื�องจากติดภาระคํ4าประกนัสมาชิกที�มีการคา้งชาํระต่อเนื�องหลายงวด


