
รหัสสมาชิก จงัหวดั เหตุผลที�ไม่ผ่าน
20295 กระบี
  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ยอดติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ ้ฉฉ. แทน]

56959 กรุงเทพมหานคร  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 อื
นกูไ้ด ้350,000 บาท]

62418 กรุงเทพมหานคร  #1).อื
น ๆ[เอกสารครบถว้น รอพิจารณารอบเดือน มี.ค.59 อีกที]

21516 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[เปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนั 44747 (สาํราญ) คา้งชาํระ] #2).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์กูไ้ด ้700,000 ขอหนงัสือปรับลดวงเงินลง] #3).อื
น ๆ[ขอหนงัสือปรับค่าหุน้เป็น 1,100] #4).อื
น ๆ[ขอหนงัสือคํ1าประกนั 55572 (รุสนานี) ใหม่ เนื
องจากคู่สมรสเซ็นผิดช่อง]

56165 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ]์

คาํขอกู้เงนิที�เอกสารไม่สมบูรณ์/มปีัญหา ณ วนัที� 1 - 29  กมุภาพนัธ์ 2559
กรุณาตดิต่อกลบั สอ. โดยด่วน เพื�อดาํเนินการให้แล้วเสร็จ

หากไม่ตดิต่อ สอ.จะยกเลกิคาํขอกู้ดงักล่าว
ตดิต่อฝ่ายเงนิกู้ 083-928-8638 ,02-2418250-51 ต่อ 203 (ตื>ด) , 083-929-2896 ,02-2418250-51 ต่อ 204  (ดวง) , 092-391-7912 , 02-2418250-51 ต่อ 205 (อิAว)  , 092-391-8898 ,02-2418250-51 ต่อ 206  (ฉิ�ง)

56165 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ]์

40833 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 280,000 บาทเท่านั1นหากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา] #2).อื
น ๆ[- ผูค้ ํ1า คุณอนงคน์าฎ ในระบบแจง้วา่สมรสแลว้ ใหส้่งหนา้หนงัสือคํ1าเขา้มาโดยใหคู้่สมรสเซ็นยินยอมในช่องคาํยินยอมดว้ย+พร้อมเอกสารแนบคู่สมรสทุกฉบบั]

26039 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัคชจ. ไม่เป็นไปตามเกณฑเ์งินคงเหลือขั1นตํ
า (4,500)]

45331 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1,100 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนเขา้มา] #2).หนงัสือรับรองรายรับรายจ่าย[- ผูค้ ํ1ายอ้นหลงั 3 เดือน ที
เป็นตารางแสดงรายละเอียดเงินเดือน] #3).อื
น ๆ[- ขาดเอกสารเช็คเครดิตบูโร]

45333 กาญจนบุรี  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 800 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มขอเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา] #2).อื
น ๆ[- ขาดเอกสารเช็คเครดิตบูโร]

61487 กาฬสินธุ์  #1).อื
น ๆ[วงเงินขอกูพ้ิจารณาเสนอไดว้งเงิน 120,000 ตามทุนเรือนหุน้สะสม ถา้ตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง] #2).อื
น ๆ[ขอใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน]

36493 กาฬสินธุ์  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 อื
นเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

41227 กาฬสินธุ์  #1).อื
น ๆ[-     ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1100 บาท/เดือน ใหส้่งแบบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา]

47751 กาฬสินธุ์  #1).อื
น ๆ[ยงักูไ้ม่ได ้รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,000)] #2).อื
น ๆ[ผูค้ ํ1า 47742 คา้งชาํระ]

5606 กาํแพงเพชร  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 3300 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน]

12427 กาํแพงเพชร  #1).อื
น ๆ[ชาํระหนี1 เดิมไม่ถึง 25%] #2).อื
น ๆ[ขอหนงัสือเพิ
มหุน้รายเดือนขั1นตํ
า 1,100 บาท] #3).อื
น ๆ[ขอสาํเนาทะเบียนบา้นผูค้ ํ1า ทะเบียนสมรสผูค้ ํ1าของคุณ ภทัรานิษฐ]์ #4).อื
น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

61661 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์61661 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

44539 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[เปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากที
เคยส่งเปลี
ยนเป้นเดือนละ 800 บาท] #2).อื
น ๆ[หนงัสือสัญญาเงินกุส้ามญัคาํยินยอมคู่สมรสของผูกู้ร้ายเซ็นกบัเอกสารแนบไม่ตรงกนั] #3).อื
น ๆ[ใหเ้ปลี
ยนผูค้ ํ1าเนื
องจากพึ
งปรับโครงสร้างหนี1ไป ตอ้งรักษาประวตัิการชาํระ]

42082 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 430,000 บาทหากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดเขา้มา]

42855 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[คาํนวณรายไดแ้ละรายจ่ายแลว้ รายไดห้ลงัหกัคชจ.ตํ
ากวา่เกณฑท์ี
กาํหนดไวค้ือ ตอ้งไม่ตํ
ากวา่ 3,500 บาท] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ฉุ้กเฉิน]

50322 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัติดลบ ยงัไม่สามารถอนุมตัิเงินกูใ้หไ้ด]้

49151 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1  เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

38393 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[หนี1สัญญาเดิมชาํระตน้เงินได ้14% ตอ้งชาํระใหถ้ึง 25% ถึงจะกูใ้หม่ได]้

35869 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[หนงัสือยินยอมหกัเงินชาํระหนี1ของผูค้ ํ1า    โหลดมาผิดเป็นของผูกู้ ้ส่งมาใหม่] #2).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

35870 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือวงเงินพิจารณาได ้150,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลงตามยอดนี1 ] #2).อื
น ๆ[ขอหนงัสือเพิ
มหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป้นเดือนละ 1,100 บาท]

 #3).อื
น ๆ[หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ขาดพยานเซ็นไม่ครบ] #4).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

39500 ขอนแก่น  #1).อื
น ๆ[-ยอดเงินคงเหลือตํ
ากวา่เกณฑท์ี
สหกรณ์ฯ กาํหนด]

58497 จนัทบุรี  #1).อื
น ๆ[รอใหผู้กู้ช้าํระค่าหุน้อีก 1 งวด จะมีสิทธิR กูเ้งินไดต้ามยอดที
ขอ เนื
องจากปัจจุบนัทุนเรือนหุน้ยงัไม่ถึง 10% ของยอดที
ขอกู]้ #2).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํเดือน ก.พ.59 ของผูกู้/้ผูค้ ํ1า อีกที]58497 จนัทบุรี  #1).อื
น ๆ[รอใหผู้กู้ช้าํระค่าหุน้อีก 1 งวด จะมีสิทธิR กูเ้งินไดต้ามยอดที
ขอ เนื
องจากปัจจุบนัทุนเรือนหุน้ยงัไม่ถึง 10% ของยอดที
ขอกู]้ #2).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํเดือน ก.พ.59 ของผูกู้/้ผูค้ ํ1า อีกที]

16606 จนัทบุรี  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 2000 บาท ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา]

31833 ฉะเชิงเทรา  #1).อื
น ๆ[ใหผู้กู้ช้าํระต่อเนื
องอีก 5 ด. ประวตัิการชาํระยอ้นหลงัตอง้ต่อเนื
องอยา่งนอ้ย 1 ปี]

57921 ฉะเชิงเทรา  #1).อื
น ๆ[จาํนวนหุน้สะสมตอ้งไม่ไม่ตํ
ากวา่ร้อยละสิบของวงเงินที
ขอกู ้กูไ้ด ้350,000 บาท ขอหนงัสือลดวงเงินขอกู]้ #2).อื
น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

49349 ฉะเชิงเทรา  #1).อื
น ๆ[ชาํระหนี1 เดิมไม่ถึง 25%]

56206 ฉะเชิงเทรา  #1).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 220,000 บาทเท่านั1นหากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา]

59532 ฉะเชิงเทรา  #1).อื
น ๆ[หลงัหกัคา้ใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ ้ฉุกเฉิน แทน]

30343 ชยันาท  #1).อื
น ๆ[พึ
งชาํระตน้สามญัเดิมได ้19%ตอ้งชาํระตน้เงินให ้25% ถึงจะกูใ้หม่ได]้ #2).อื
น ๆ[หนงัสือยินยอมหกัเงินของ(คํ1ารหสั30347 ทไใหมเ้นื
องจากโหลดของผูกู้ม้าเขียน]

11080 ชยัภูมิ  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 อื
น เงินคงเหลือมไเป็นไปตามเกณฑ]์

57063 ชุมพร  #1).อื
น ๆ[-ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป้น 1,100 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา] #2).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูใ้หไ้ดเ้พียง 70,000 บาทเท่านั1น หากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา] #3).เปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนัรายใหม่

[- เนื
องจากผูค้ ํ1ารายคุณ ธนกฤต มียอดคา้งชาํระหลายงวดติดต่อกนัหรือใหผู้ค้ ํ1ารักษาประวตัิต่อเนื
อง 6 เดือนขึ1นไป] #4).อื
น ๆ[-ขอสาํเนาหนา้บุ๊คแบงคธ์นาคารกรุงไทย เลขที
บญัชี 536-0-55659-5 เนื
องจากสหกรณ์มีนโยบายใหส้มาชิกใชบ้ญัชีเดียวทาํธุระกรรมทางการเงินกบัสหกรณ์เท่านั1น]



รหัสสมาชิก จงัหวดั เหตุผลที�ไม่ผ่าน
44223 เชียงราย  #1).อื
น ๆ[ยงักูไ้ม่ได ้เนื
องจากรายไดห้ลงัหกัไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500)]

36909 เชียงราย  #1).อื
น ๆ[ขอหนงัสือคํ1าประกนัของคุณวิทยา ตุย้จอ้ย คู่สมรสลงนามไม่ตรงกบัสาํเนาบตัรและหลกัฐานต่างๆ]

46676 เชียงใหม่  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1100 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา] #2).เปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนัรายใหม่[- เนื
องจากผูค้ ํ1าคุณรัชฎาภรณ์ 

มียอดคา้งชาํระหลายงวดติดต่อกนั] #3).อื
น ๆ[- กรณีเปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนัรายใหม่ ใหส้่งหนา้คาํขอ+สัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ พร้อมเอกสารประกนัฉบบัใหม่] #4).อื
น ๆ[- ขอสาํเนาหนา้บุ๊ค ธ.กรุงไทย เลขที
บญัชี 515-0-08095-0 เนื
องจากสหกรณ์ฯ 

มีนโยบายใหใ้ชเ้พียงบญัชีเดียวเท่านั1นทาํธุระกรรมทางการเงินกบัสหกรณ์]

54482 เชียงใหม่  #1).อื
น ๆ[จาํนวนเงินที
กูไ้ด ้280,000 บาท ตามหุน้สะสมร้อยละสิบของจาํนวนที
ขอกู ้ขอบนัทึกลดวงเงิน] #2).อื
น ๆ[เปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนั ผูค้ ํ1ามีประวตัิคา้งชาํระ] #3).อื
น ๆ[ขอหนงัสือเพิ
มหุน้รายเดือนขั1นตํ
า 800 บาท] #4).อื
น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

57686 ตาก  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอพิจารณาการประชุมเดือน มี.ค. หรือ เม.ย. 59 อีกที]

23306 ตาก  #1).อื
น ๆ[- ขาดเอกสารเช็คเครดิตบูดโร] #2).อื
น ๆ[- ใบประกนัหนา้ 2]

41721 ตาก  #1).อื
น ๆ[-ขาดเอกสารเช็คเครดิตบูโร]

45038 ตาก  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอพิจารณาการประชุมครั1 งถดัไปประมาณเดือน มี.ค. หรือ เม.ย.59]45038 ตาก  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอพิจารณาการประชุมครั1 งถดัไปประมาณเดือน มี.ค. หรือ เม.ย.59]

25950 ตาก  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

12283 นครนายก  #1).อื
น ๆ[ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูกู้ ้และผูค้ ํ1า 53590 (คุณจิดาภา)] #2).อื
น ๆ[ขาดเอกสารเครดิตบูโร] #3).อื
น ๆ[ยงัส่งเงินตน้ไม่ถึง 25%] #4).อื
น ๆ[ขอหนงัสือปรับค่าหุน้เป็น 2,000]

52111 นครปฐม  #1).อื
น ๆ[ชาํระตน้เงินสัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25% พึ
งชาํระได ้10% ยงักูไ้ม่ได]้ #2).อื
น ๆ[หนงัสือคํ1าประกนัไม่ไดร้ะบุชื
อผูกู้]้

14685 นครปฐม  #1).อื
น ๆ[ขอคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญากูใ้หม่ หนงัสือคํ1าประกนัใหม่ หนงัสือแจง้ความประสงคเ์อาประกนัภนัใหม่] #2).อื
น ๆ[ขอสาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสใหม่ ไม่ไดร้ับรองสาํเนา] #3).อื
น ๆ[ขอหนงัสือเพิ
มหุน้รายเดือนขั1นตํ
า 2,000 บาท] #4).อื
น ๆ[ชาํระหนี1 เดิมไม่ถึง 25%]

18194 นครปฐม  #1).อื
น ๆ[-ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1,500 บาท /ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา]

47852 นครปฐม  #1).อื
น ๆ[- ขาดเอกสารเช็คเครดิตบูโร] #2).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1,500 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา] #3).อื
น ๆ[-พิจารณาสิทธิกูใ้หไ้ดเ้พียง 350,000 บาทเท่านั1น หากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา]

54065 นครพนม  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ส้ามญัโดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ1าประกนั หรือ กู ้ฉุกเฉิน แทน]

58832 นครราชสีมา  #1).อื
น ๆ[-ยงัชาํระหนี1 เดิมไม่ครบ 25%]

50284 นครราชสีมา  #1).อื
น ๆ[ผูกู้ข้าดเอกสารเครดิตบูโร] #2).อื
น ๆ[หนงัสือเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จาก 500 เป็น 1,100 ตามเลทอตัราเงินเดือน] #3).อื
น ๆ[แกไ้ขหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั เนื
องจาก คู่สมรสไม่ไดล้งลายมือชื
อ]

61842 นครศรีธรรมราช  #1).อื
น ๆ[ไม่สามารถพิจารณาคาํขอกูใ้หไ้ด ้เนื
องจากคาํนวณเงินคงเหลือรายเดือนตํ
ากวา่เกณฑท์ี
สหกรณ์กาํหนด] #2).อื
น ๆ[เอกสารไม่สมบูรณ์]

7823 นครศรีธรรมราช  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์7823 นครศรีธรรมราช  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

8552 นนทบุรี  #1).อื
น ๆ[ขอสาํเนาทะเบียนสมรสของผูกู้ใ้หม่ เซ็นรับรองสาํเนาใหม่] #2).อื
น ๆ[ขอใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,600 บาทตามเลทฐานเงินเดือน]

14539 บุรีรัมย์  #1).อื
น ๆ[ยงักูไ้ม่ได ้เนื
องจากรายไดห้ลงัหกัไม่เป็นไปตามเกณฑ(์5,000)] #2).อื
น ๆ[มีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิ]

20024 บุรีรัมย์  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํเดือน ก.พ.59 ของผูกู้/้ผูค้ ํ1า อีกที ก่อนเขา้พิจารณาการประชุมรอบถดัไป]

46496 บุรีรัมย์  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํเดือน ก.พ.59 ของผูกู้/้ผูค้ ํ1า อีกที ก่อนเขา้พิจารณาการประชุมรอบถดัไป]

59002 ปราจีนบุรี  #1).อื
น ๆ[รอเอกสารเปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนั]

45452 ปราจีนบุรี  #1).อื
น ๆ[รักษาประวตัิการชาํระอีก 4 ด. ดูการชาํระยอ้นหลงัประกอบดว้ย] #2).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้วงเงินที
จะเสนอได ้90,000 บาทถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง]

12654 ปัตตานี  #1).อื
น ๆ[ขอขอ้มูลเครดิตบูโร] #2).อื
น ๆ[ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณีไม่มีคู่สมรสตอ้งลงนามยืนยนัดว้ย] #3).อื
น ๆ[ขอหนงัสือคํ1าประกนัของคุณ ดารุณีใหม่ กรณีไม่มีคู่สมรสตอ้งลงนามยืนยนัวา่ไม่มีคู่สมรสดว้ย]

36842 พะเยา  #1).อื
น ๆ[ยงัไม่สามารถพิจารณาคาํขอกูใ้หไ้ด ้เนื
องจากคาํนวณเงินคงเหลือรายเดือนผูกู้ต้ ํ
ากวา่เกณฑแ์ละชาํระหนี1 เดิมนอ้ยกวา่ 25%] #2).อื
น ๆ[เอกสารไม่สมบูรณ์]

60654 พะเยา  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าภาระใชจ้่ายแลว้ เงินคงเหลือไม่พอ ติดลบ (แจง้สมาชิกแลว้]

54354 พิษณุโลก  #1).ใหเ้พิ
มผูค้ ํ1าประกนัเนื
องจาก[วงเงินคํ1าประกนัไม่เพียงพอ (กรณีส่งเอกสารเพิ
มผูค้ ํ1าใหจ้ดัทาํหนา้ นส.ขอกูเ้งินฯ, นส.สัญญาเงินกูฯ้, ชุดคํ1าประกนัและเอกสารที
เกี
ยวขอ้งของผูค้ ํ1ารายใหม่ และแบบฟอร์มประกนั บ.พทุธธรรม]

17054 พิษณุโลก  #1).อื
น ๆ[ใหส้่งใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,100 บาท] #2).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือไม่พอตามเกณฑท์ี
สหกรณ์กาํหนดวงเงินที
เสนอได ้250,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงิน

 #3).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร] #3).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

48691 เพชรบุรี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายภาระต่างๆแลว้เงินคงเหลือติดลบ] #2).อื
น ๆ[ชาํระตน้เงินสัญญาเดิมยงัไม่ภึง 25 %]

22556 เพชรบูรณ์  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้ เงินคงเหลือตํ
ากวา่เกณฑท์ี
สหกรณ์กาํหนด] #2).อื
น ๆ[แนะนาํให ้กูฉุ้กเฉิน แทน]

22557 เพชรบูรณ์  #1).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 570000 บาทเท่านั1นหากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา]

59510 เพชรบูรณ์  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระต่างๆแลว้งเงินคงเหลือติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ ้ฉฉ.แทน]

59511 เพชรบูรณ์  #1).อื
น ๆ[ราไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ ้ฉฉ. แทน]

59512 เพชรบูรณ์  #1).อื
น ๆ[รายไดค้งเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ วงเงินที
จะพิจารณาได ้150,000 บาท] #2).อื
น ๆ[ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง] #3).อื
น ๆ[คุณศุจินธร]

62434 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํเดือน ก.พ.59 ของผูกู้/้ผูค้ ํ1าอีกที ก่อนเขา้พิจารณาการประชุมเดือนถดัไป]

1242 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือไม่พอ ติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํให ้กูหุ้น้ แทน] #3).อื
น ๆ[คนคํ1าวงเงินคํ1าก็ไม่พอ]

39549 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[ใหป้รับลงวงเงินลงเหลือ 400,000 (ขอหนงัสือปรับลดวงเงิน)] #2).อื
น ๆ[ขอหนงัสือปรับค่าหุน้รายเดือน เป็น 1,100 บาท] #3).อื
น ๆ[ผูค้ ํ1าประกนัไม่รับรองสาํเนา]

53999 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัชาํระหนี1 อื
นเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์ #2).อื
น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ไดแ้นะนาํใหกู้ ้โดยใชทุ้นเรือนหุน้เป็นหลกัประกนั กูไ้ด ้90% ของทุนเรือนหุน้]



รหัสสมาชิก จงัหวดั เหตุผลที�ไม่ผ่าน
36833 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[คา้งหนี1บตัรเครดิต]

62678 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ เงินติดลบ ยงักูส้ามญัไม่ได]้

62679 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆแล่ว ติดลบ ยงักูส้ามญัไม่ได]้

62562 มหาสารคาม  #1).อื
น ๆ[ขอหนงัสือเพิ
มหุน้รายเดือนขั1นตํ
า 1,500 บาท  (ติดต่อสมาชิกไม่ได)้]

19707 แม่ฮ่องสอน  #1).อื
น ๆ[หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัช่องคาํยินยอมคู่สมรสและเอกสารคู่สมรสของผูกู้ล้ายเซ็นไม่ตรงกนั] #2).อื
น ๆ[ใหแ้กไ้ขเขา้มาใหม่] #3).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

15176 ยโสธร  #1).อื
น ๆ[ขอใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน] #2).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

19922 ยะลา  #1).อื
น ๆ[อนุมตัิวงเงินใหกู้ ้300,000 บาท] #2).อื
น ๆ[เอกสารหนงัสือขอกูเ้งิน หนงัสือสัญญากูเ้งิน หนงัสือยินยอม หนงัสือคํ1าประกนั เป็นแบบเก่าที
ไม่ใชแ้ลว้ ใหเ้ปลี
ยนมาใหม่] #3).อื
น ๆ[ขอหนงัสือปรับค่าหุน้รายเดือน เป็น 1,100]

31077 ร้อยเอด็  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าภาระใชจ้่ายต่างๆแลว้วงเงินพิจาณาได ้100,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการวงเงินนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง] #2).อื
น ๆ[ใหเ้ปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 800 บาท]

40053 ร้อยเอด็  #1).อื
น ๆ[สมาชิกตอ้งชาํระตน้สามญัสัญญาเดิมใหค้รบ 25% ก่อนถึงจะกูใ้หม่ได]้ #2).อื
น ๆ[หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัช่องไม่มีคู่สมรสผูกู้ไ้ม่ไดเ้ซ็นมา]

62983 ร้อยเอด็  #1).อื
น ๆ[วงเงินกูพ้ิจารณาได ้70,000 บ. เนื
องจากผูกู้ม้ีทุนเรือนหุน้ตํ
ากวา่ 10% ของยอดขอกู ้หากยินยอมใหท้าํบนัทึกแจง้ยินยอมลดวงเงินกูล้ง] #2).อื
น ๆ[หนงัสือแสดงรายการรายรับรายจ่ายของผูกู้/้ผูค้ ํ1า 62983 ร้อยเอด็  #1).อื
น ๆ[วงเงินกูพ้ิจารณาได ้70,000 บ. เนื
องจากผูกู้ม้ีทุนเรือนหุน้ตํ
ากวา่ 10% ของยอดขอกู ้หากยินยอมใหท้าํบนัทึกแจง้ยินยอมลดวงเงินกูล้ง] #2).อื
น ๆ[หนงัสือแสดงรายการรายรับรายจ่ายของผูกู้/้ผูค้ ํ1า 

ไม่มีลายเซ็นตร์ับรองของนายกฯ] #3).อื
น ๆ[สาํเนาเลขที
บญัชีธนาคารที
ผูกู้แ้นบมาไม่ตรงกบัขอ้มูลบญัชีในระบบสหกรณ์ที
เป็นของ ธ.กรุงไทย]

32034 ร้อยเอด็  #1).อื
น ๆ[เคยมีประวตัิคา้งชาํระ ใหร้ักษาประวตัิต่อเนื
องอีก 8 งวด แลว้ถึงส่งเอกสารยื
นกูใ้หม่]

62870 ระยอง  #1).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้ ้ทาํใหค้าํนวณเงินคงเหลือรายเดือน เพื
อใชป้ระกอบพิจารณาวงเงินกูไ้ม่ได]้ #2).อื
น ๆ[*หากผูกู้ไ้ม่มีรายจ่ายประเภทสินเชื
อบุคคลจากสถาบนัการเงินอื
น จะไดว้งเงินกู ้60,000 บ.

เนื
องจากมีทุนเรือนตํ
ากวา่ 10% ของยอดขอกู ้(ใหท้าํบนัทึกแจง้ยินยอมลดวงเงินกูม้าดว้ย)] #3).อื
น ๆ[บตัรประชาชนคู่สมรสของผูค้ ํ1า ใกลจ้ะหมดอายแุลว้ (19/2/59)] #4).อื
น ๆ[ไม่มีสาํเนาใบหยา่ของผูกู้แ้นบมา] #5).อื
น ๆ

[แบบฟอร์มประกนัหนา้ที
 2 ใหล้งรายละเอียดและเซ็นรับรองเฉพาะผูค้ ํ1าเท่านั1น] #6).อื
น ๆ[รอเช็คยอดชาํระอีก 1 งวด เนื
องจากผูกู้ย้งัชาํระหุน้ไดง้วดที
 11 ตอ้งใหค้รบ 12 งวดขึ1นไปก่อนถึงมีสิทธิR กูไ้ด]้

59414 ราชบุรี  #1).อื
น ๆ[มีประวตัิการคา้งสินเชื
อธนาคาร]

33573 ราชบุรี  #1).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้ ้ทาํใหค้าํนวณเงินคงเหลือรายเดือน เพื
อใชป้ระกอบพิจารณาวงเงินกูไ้ม่ได]้ #2).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารแสดงรายการรายรับรายจ่ายแบบละเอียด ทั1งของผูกู้/้ผูค้ ํ1า (ที
ส่งมาแสดงแค่รายการเงินโอนเขา้บญัชีเงินเดือนเท่านั1น)]

 #3).อื
น ๆ[นส.สัญญาเงินกู ้....ไม่มีการเซ็นรับรองสถานภาพการสมรสของผูกู้]้ #4).อื
น ๆ[แบบฟอร์มประกนัหนา้ที
 2 ไม่ไดล้งรายละเอียดของผูค้ ํ1า และใหผู้ค้ ํ1าเซ็นรับรองมา] #5).อื
น ๆ[ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1น ตอ้งปรับหุน้รายเดือนเพิ
มเป็นเดือนละ 800 บาท 

ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์]

10918 เลย  #1).อื
น ๆ[พิจารณาวงเงินกูไ้ด ้60,000 บาท เนื
องจากคาํนวณเงินคงเหลือตามยอดขอกูไ้ม่เป็นไปตามเกณฑส์หกรณ์ หากยินยอมใหท้าํบนัทึกแจง้ยินยอมลดวงเงินกูล้ง] #2).อื
น ๆ[ฐานเงินเดือนผูกู้สุ้งขึ1น ตอ้งปรับหุน้รายเดือนเพิ
มเป็นเดือนละ 1,500 บ.

 ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงอตัราหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์] ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงอตัราหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์]

13860 เลย  #1).อื
น ๆ[ชาํระตน้เงินสัญญาเดิมยงัไม่ถึง 25% ใหล้ดวงเงินลงครึ
 งของสิทธิกูเ้หลือ 450,000] #2).อื
น ๆ[ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอลดวงเงินกูล้ง] #3).อื
น ๆ[เปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,100 ตามเลทฐานเงินเดือน]

 #4).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

62470 เลย  #1).อื
น ๆ[ประวตัิการชาํระก่อนหนา้ยงัไม่ผา่น] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ ้ฉฉ. แทน]

48380 เลย  #1).อื
น ๆ[ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1น ตอ้งปรับหุน้รายเดือนเพิ
มเป็นเดือนละ 1,100 บ. ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนอตัราหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์] #2).อื
น ๆ[สาํเนาเลขที
บญัชีที
ผูกู้แ้นบมาไม่ตรงกบัเลขบญัชีในระบบสหกรณ์ที
เป็น ธกส.]

63014 เลย  #1).อื
น ๆ[ยงัไม่สามารถพิจารณาคาํขอกูใ้หไ้ด ้เนื
องจากคาํนวณเงินคงเหลือรายเดือนตํ
ากวา่เกณฑท์ี
สหกรณ์กาํหนด และทุนเรือนหุน้นอ้ยกวา่ 10% ของยอดกู]้

58216 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[ยงักูไ้ม่ได ้เนื
องจากรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500)] #2).อื
น ๆ[ซื1อหุน้พิเศษตอ้งอีก 6 เดือน]

2402 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[ยงักูไ้ม่ไดเ้นื
องจากคงเหลือหลงัหกัค่าใชจ้่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,500)]

2342 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[ยงัไม่สามารถพิจารณาคาํขอกูใ้หไ้ด ้เนื
องจากยงัชาํระหนี1 เดิมนอ้ยกวา่ 25%] #2).อื
น ๆ[เอกสารไม่สมบูรณ์]

14263 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[ชาํระหนี1 เดิมไม่ถึง 25%]

32438 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1,100 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา]

44916 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[สมาชิกตอ้งชาํระตน้เงินสามญัสัญญาเดิมก่อน 25% ขณะนี1ชาํระได ้14%] #2).อื
น ๆ[สาํเนาบตัรขา้ราชการไม่ไดเ้ซ็นรับรอง    แกไ้ขใหม่] #3).อื
น ๆ[ขอใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,100 บาท]

35456 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[- ยงัไม่สามารถพิจารณาสิทธิกูใ้หไ้ดเ้นื
องจากชาํระหนี1 เดิมยงัไม่ครบ 25%]35456 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[- ยงัไม่สามารถพิจารณาสิทธิกูใ้หไ้ดเ้นื
องจากชาํระหนี1 เดิมยงัไม่ครบ 25%]

21903 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[เปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนั ขาดการชาํระติดต่อกนัเกิน 3 เดือน กรณีเปลี
ยนใหท้าํใบคาํขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ เพิ
มหนงัสือคํ1าประกนัและหลกัฐานผูค้ ํ1ารายใหม่ แกไ้ขหนงัสือแจง้ความประสงคเ์อาประกนัภยัใหม่ดว้ย] #2).อื
น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

39412 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1น ตอ้งปรับหุน้รายเดือนเพิ
มเป็นเดือนละ 1,100 บ. ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์] #2).อื
น ๆ[นส.สัญญาเงินกูฯ้ และ นส.ยินยอมใหส้่วนราชการหกัเงินฯ สาํหรับผูกู้ ้จะใหผู้ค้ ํ1ามาเซ็นเป็นพยานไม่ได้

] #3).อื
น ๆ[นส.คํ1าประกนั และ นส.ยินยอมใหส้่วนราชการหกัเงินฯ สาํหรับผูค้ ํ1า (ทุกคน) จะใหผู้ค้ ํ1าร่วมมาเซ็นเป็นพยานไม่ได]้ #4).อื
น ๆ[สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้น ของผูค้ ํ1า (คุณณฐัรินีย)์ หา้มใชส้าํเนาที
ถ่ายติดการเซ็นตร์ับรองเดิมมา] #5).อื
น ๆ

[แบบฟอร์มประกนั บ.พทุธธรรม หนา้แรกไม่ไดผู้ค้ ํ1าเซ็นรับรอง] #6).เปลี
ยนผูค้ ํ1าประกนัรายใหม่[คุณวราลีย ์เคยมีประวตัิคา้งชาํระหุน้หลายงวดยงัไม่มีคุณสมบตัิคํ1าได ้ตอ้งรักษาประวตัิการชาํระ 1 ปีขึ1น] #7).อื
น ๆ[กรณีเปลี
ยนแปลงผูค้ ํ1า ใหจ้ดัทาํหนา้ นส.ขอกูเ้งินฯ,

 นส.สัญญาเงินกูฯ้, นส.คํ1าฯ+เอกสารประกอบที
เกี
ยวขอ้งของผูค้ ํ1ารายใหม่ และแบบฟอร์มบริษทัประกนัมาใหม่ดว้ย]

45903 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ เงินไม่เหลือ ติดลบ ยงักูไ้ม่ได]้ #2).อื
น ๆ[ผูค้ ํ1า ค ํ1าเต็ม 3 สัญญาแลว้]

57558 ศรีสะเกษ  #1).อื
น ๆ[เอกสารเพิ
มเติมครบถว้นเรียบร้อย รอพิจารณาการประชุมครั1 งถดัไป (ประมาณเดือน มี.ค. หรือ เม.ย. 59)]

48985 สกลนคร  #1).อื
น ๆ[ขอใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 800 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน] #2).อื
น ๆ[กูไ้ดต้ามหุน้สะสม 380,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง

] #3).อื
น ๆ[หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัช่องคู่สมรสใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นผูกู้ไ้ม่ตอ้งเซ็นในช่องโสด แกไ้ขใหม่] #4).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

52061 สกลนคร  #1).อื
น ๆ[ชาํระตน้เงินกูย้งัไม่ถึง 25 % ยงักูไ้ม่ได]้ #2).อื
น ๆ[ประวตัิการชาํระยอ้นหลงั 1 ปี ไม่ต่อเนื
อง] #3).อื
น ๆ[ค่างบตัรเครดิต]



รหัสสมาชิก จงัหวดั เหตุผลที�ไม่ผ่าน
60949 สกลนคร  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระต่างๆแลว้ยอดเงินติดลบ] #2).อื
น ๆ[แนะนาํใหกู้ ้ฉุกเฉิน แทน]

40314 สงขลา  #1).อื
น ๆ[เอกสารครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํเดือน ก.พ.59 ทั1งผูกู้/้ผูค้ ํ1า ก่อนเขา้พิจารณาประชุมเงินกูร้อบเดือนถดัไปอีกที]

29344 สงขลา  #1).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 260,000 บาท หากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา]

61765 สงขลา  #1).หนงัสือคํ1าประกนั[ใหส้่งใหม่ ผูค้ ํ1า ฐาปนพงศ ์เซ็นรับรองไม่มีคู่สมรส และมีคู่สมรส] #2).อื
น ๆ[ขอเอกสารเครดิตบูโรใหม่ เนื
องจากเอกสารเดิมเกิน 3 เดือน]

54743 สงขลา  #1).อื
น ๆ[- เอกสารเรียบร้อยรอตรวจสอบการชาํระเงินเดือน ก.พ. 59]

54674 สตูล  #1).อื
น ๆ[-ยงัไม่สามารถพิจารณาสิทธิกูใ้หไ้ดเ้นื
องจากยอดเงินคงเหลือตํ
ากวา่เกณณืที
สหกรณ์ฯ กาํหนด]

41836 สมุทรปราการ  #1).อื
น ๆ[เอกสารครบถว้นเรียบร้อย รอเช็คยอดชาํระประจาํสิ1นเดือน ก.พ.59 ของผูกู้/้ผูค้ ํ1าอีกที ก่อนเขา้พิจารณาการประชุมเงินกูร้อบเดือน มี.ค.59]

24325 สมุทรสงคราม  #1).อื
น ๆ[ขอใบเปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,500 บาทตามเลทฐานเงินเดือน] #2).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

50039 สระแกว้  #1).อื
น ๆ[มีประวตัิการชาํระเครดิตบูโร ยงัไม่สามรถพิจารณาได]้ #2).อื
น ๆ[หนี1สัญญาเดิมชาํระเงินตน้ยงัไม่ถึง 25% ยงักูไ้ม่ได]้

56600 สุโขทยั  #1).อื
น ๆ[- ขอดูประวตัิการชาํระเงินของสมาชิกใหต้่อเนื
องก่อน 9 เดือนขึ1นไปเนื
องจากระหวา่งปี 58 มีประวตัิคา้งชาํระค่าหุน้+หนี1สหกรณ์]56600 สุโขทยั  #1).อื
น ๆ[- ขอดูประวตัิการชาํระเงินของสมาชิกใหต้่อเนื
องก่อน 9 เดือนขึ1นไปเนื
องจากระหวา่งปี 58 มีประวตัิคา้งชาํระค่าหุน้+หนี1สหกรณ์]

22151 สุพรรณบุรี  #1).อื
น ๆ[แจง้เปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 บาท เป็น 1,500 บาท ตามเลทอตัราเงินเดือน] #2).อื
น ๆ[เบอร์โทรที
ใหไ้วต้ิดต่อไม่ได]้

23137 สุพรรณบุรี  #1).อื
น ๆ[เอกสารครบถว้นเรียบร้อย รอพิจารณาการประชุมรอบเดือน มี.ค.59 อีกที]

58861 สุพรรณบุรี  #1).อื
น ๆ[เอกสารครบถว้นเรียบร้อย รอพิจารณาการประชุมรอบเดือน มี.ค.59 อีกที]

26997 สุราษฎร์ธานี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เงินคงเหลือที
จะพิจารณาได ้400,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง] #2).อื
น ๆ[หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัช่องคาํยินยอมของคู่สมรสใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น แกไ้ขใหม่

] #3).อื
น ๆ[หนงัสือคํ1าประกนัเงินกูส้ามญั รหสั28828 ช่องคาํยินยอมของคู่สมรส ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น] #4).อื
น ๆ[ใหเ้ปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 800 บาทตามเลทฐานเงินเดือน] #5).วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

9733 สุราษฎร์ธานี  #1).อื
น ๆ[ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได ้เนื
องจากมีหนี1สามญัเดิมอยู]่

58113 สุราษฎร์ธานี  #1).อื
น ๆ[ยงักูไ้ม่ได ้รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ(์3,500)] #2).อื
น ๆ[เครดิตบูโร มีประวตัิคา้งชาํระรักษาประวตัิอีก 1 ปี]

35560 สุรินทร์  #1).อื
น ๆ[ชาํระหนี1 เดิมไม่ถึง 25%] #2).อื
น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ได]้

51588 สุรินทร์  #1).อื
น ๆ[ราไดห้ลงัหกัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้ เงินไม่พอ ติดลบ ยงักูไ้ม่ได]้ #2).อื
น ๆ[เงินกูส้ัญญาเดิมชาํระตน้เงินได ้8% ตอ้งชาํระใหถ้ึง 25%ถึงจะกูไ้ด]้

27507 สุรินทร์  #1).อื
น ๆ[นส.สัญญาเงินกูฯ้ และ นส.ยินยอมใหส้่วนราชการหกัเงินฯ (สาํหรับผูกู้)้  จะใหผู้ค้ ํ1าเซ็นเป็นพยานไม่ได]้ #2).อื
น ๆ[สาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสของผูกู้ ้อยา่งใชส้าํเนาที
ถ่ายติดการเซ็นตร์ับรองเดิมมา (เพิ
มเติมมาใหม่ 2 ชุด)

] #3).อื
น ๆ[แบบฟอร์มประกนั บ.พทุธธรรม หนา้ที
 2 ผูค้ ํ1าเซ็นตช์ื
อรับรองเรียงลาํดบัไม่ตรงตามลาํดบัการกรอกรายละเอียดของผูค้ ํ1าขา้งตน้]] #3).อื
น ๆ[แบบฟอร์มประกนั บ.พทุธธรรม หนา้ที
 2 ผูค้ ํ1าเซ็นตช์ื
อรับรองเรียงลาํดบัไม่ตรงตามลาํดบัการกรอกรายละเอียดของผูค้ ํ1าขา้งตน้]

42480 สุรินทร์  #1).อื
น ๆ[ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1น ตอ้งปรับหุน้รายเดือนเพิ
มเป็นเดือนละ 1,100 บ. ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงอตัราหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์] #2).อื
น ๆ[ไม่มีสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ ้(เพิ
มเติมมา 2 ชุด)] #3).อื
น ๆ[ขอสาํเนาใบสมรสของผูกู้ม้าเพิ
มเติม 1 ชุด]

 #4).อื
น ๆ[สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้น คู่สมรสของผูกู้ ้อยา่ใชส้าํเนาถ่ายติดการเซ็นตร์ับรองเดิมมา (เพิ
มเติมมา 2 ชุด)] #5).อื
น ๆ[ไม่มีแบบฟอร์มประกนั บ.พทุธธรรม]

25578 หนองคาย  #1).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้]้ #2).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารแสดงรายการรายรับรายจ่ายของผูค้ ํ1า (ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุด)] #3).อื
น ๆ[ลายเซ็นตข์องคู่สมรสผูค้ ํ1าที
เซ็นยินยอมใน นส.คํ1าประกนั กบัที
เซ็นรับรองสาํเนาหลกัฐานของเจา้ตวัทุกชุด ไม่เหมือนกนั]

 #4).อื
น ๆ[วงเงินกูต้อ้งรอพิจารณาอีกที เนื
องจากยงัคาํนวณเงินคงเหลือรายเดือนที
แทจ้ริงไม่ได ้(รอเช็คจากขอ้มูลเครดิตบูโร)] #5).อื
น ๆ[ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1น ตอ้งปรับหุน้รายเดือนเพิ
มเป็นเดือนละ 1,100 บ. ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงหุน้รายเดือนมาที
สหกรณ์]

17379 อาํนาจเจริญ  #1).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1,100 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา] #2).อื
น ๆ[- มียอดคา้งชาํระผูค้ ํ1าคุณวรัญญา ใหช้าํระเขา้มาใหเ้ป็นปกติ] #3).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 260,000 บาทเท่านั1น 

หากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา]

21309 อุดรธานี  #1).อื
น ๆ[สัญญาเดิมชาํระได ้10% ตอ้งชาํระตน้เงินใหถ้ึง 25% ก่อนถึงจะกูไ้ด]้ #2).อื
น ๆ[ผูค้ ํ1า ใชค้นเดียววงเงินคํ1าไม่พอ]

59464 อุตรดิตถ์  #1).อื
น ๆ[คาํนวณรายไดห้ลงัหกัคชจ. ยอดคงเหลือไม่เขา้เงื
อนไขการกู ้รายไดห้ลงัหกั คชจ.ตอ้งไม่ตํ
ากวา่ 4,000.00 บาท]

59465 อุตรดิตถ์  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ(์4,000)] #2).อื
น ๆ[ไม่มีหนงัสือคํ1าประกนัของผูค้ ํ1า คุณมณตกานต ์/ หนงัสือคํ1าใหล้งชื
อผูกู้ด้ว้ย]

3916 อุตรดิตถ์  #1).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้]้ #2).อื
น ๆ[ใน นส.คํ1าประกนั....ผูค้ ํ1าสมรสแลว้ไม่ตอ้งไปเซ็นตรงช่องที
ยืนยนัวา่ตนเองไม่มีคู่สมรส] #3).อื
น ๆ[ลายเซ็นตร์ับรองสาํเนาบตัร+ทะเบียนบา้น+ใบสมรส ของคู่สมรสผูค้ ํ1า ที
ส่งมา 2 ชุด ชุดที
 1 กบั 2 เซ็นรับรองมาไม่เหมือนกนั

 (ลายเซ็นตร์ับรองจะตอ้งตรงกบัคาํยินยอมใน นส.คํ1าประกนั ดว้ย)] #4).อื
น ๆ[แบบฟอร์มประกนั บ.พทุธธรรม หนา้ที
 2 ใหก้รอกขอ้มูลและเซ็นรับรองเฉพาะผูค้ ํ1าเท่านั1น]

43873 อุตรดิตถ์  #1).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้]้ #2).อื
น ๆ[ลายเซ็นตร์ับรองสาํเนาบตัร+ทะเบียนบา้น+ใบสมรส ของคู่สมรสผูกู้ ้ที
ส่งมา 2 ชุด ชุดที
 1 กบั 2 เซ็นรับรองมาไม่เหมือนกนั (ลายเซ็นตร์ับรองจะตอ้งตรงกบัคาํยินยอมใน นส.สัญญาเงินกูฯ้ ดว้ย)] #3).อื
น ๆ[แบบฟอร์มประกนั43873 อุตรดิตถ์  #1).อื
น ๆ[ไม่มีเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้]้ #2).อื
น ๆ[ลายเซ็นตร์ับรองสาํเนาบตัร+ทะเบียนบา้น+ใบสมรส ของคู่สมรสผูกู้ ้ที
ส่งมา 2 ชุด ชุดที
 1 กบั 2 เซ็นรับรองมาไม่เหมือนกนั (ลายเซ็นตร์ับรองจะตอ้งตรงกบัคาํยินยอมใน นส.สัญญาเงินกูฯ้ ดว้ย)] #3).อื
น ๆ[แบบฟอร์มประกนั

 บ.พทุธธรรม หนา้ที
 2 ใหก้รอกขอ้มูลและเซ็นรับรองเฉพาะผูค้ ํ1าเท่านั1น]

59578 อุตรดิตถ์  #1).อื
น ๆ[หนงัสือขอกูเ้งินสามญัหา้มใชน้ํ1ายาลบคาํผิด] #2).หนงัสือคํ1าประกนั[ไม่มีหนงัสือคํ1าของคุณมนตกานต ์/ หนงัสือคํ1าใหล้งชื
อผูกู้ด้ว้ย]

45428 อุทยัธานี  #1).อื
น ๆ[ชาํระต่อเนื
องอีก 3 เดือนหา้มขาดหา้มล่าชา้] #2).อื
น ๆ[ขอขอ้มูลเครดิตบูโรไม่ใช่ Statement] #3).อื
น ๆ[สิทธิR กูย้งัคาํนวณใหไ้ม่ได ้ตอ้งรอขอ้มูลเครดิตบูโร และหุน้สะสมมี 37,000 บาท] #4).อื
น ๆ[ผูค้ ํ1าประกนัมีสิทธิR ค ํ1าคงเหลือ 260,000 บาท]

46628 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[ยงัส่งเงินตน้ไม่ถึง 25%] #2).ตามมติ ฯ ลว.27/5/56 หุน้สะสมตอ้งไม่ตํ
ากวา่ 10% ของยอดกู[้] #3).อื
น ๆ[ขอกูไ้ดว้งเงิน 500,000 เนื
องจากรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

11968 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[มีหนี1สามญัอยูย่งัไม่สามารถ ยงัไม่สามารถอนุมตัิกูหุ้น้ได]้

25381 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[- สาํเนาหนา้บุ๊ค ธ.กรุงไทย 1 ฉบบั] #2).อื
น ๆ[- ฐานเงินเดือนผูกู้สู้งขึ1นตอ้งปรับหุน้รายเดือนเป็น 1,500 บาท/เดือน ใหส้่งแบบฟอร์มขอเปลี
ยนแปลงค่าหุน้เขา้มา] #3).อื
น ๆ[- พิจารณาสิทธิกูไ้ดเ้พียง 180,000 บาท หากยินยอมใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินเขา้มา] #4).อื
น ๆ

[- สัญญาเงินกูส้ามญัผูกู้ใ้หเ้ซ็นยินยอมในช่องไม่มีคู่สมรสตามกฏหมาย] #5).อื
น ๆ[- หนงัสือสัญญาคํ1าประกนัใหผู้ค้ ํ1าเซ็นในช่องคาํรับรองวา่ไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย]

43745 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[รอใหผู้กู้ช้าํระค่าหุน้อีก 1 งวด จะมีสิทธิR กูเ้งินไดต้ามยอดที
ขอ เนื
องจากปัจจุบนัทุนเรือนหุน้ยงัไม่ถึง 10% ของยอดที
ขอกู]้

47675 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[ส่งสัญญาเดิมยงัไม่ครบ 12 งวด] #2).อื
น ๆ[ส่งเงินตน้ยงัไม่ถึง 25%]

8764 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัภาระค่าใช่จ่ายต่างๆแลว้เงินคงเหลือพิจารณาได ้180,000 บาท ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง] #2).อื
น ๆ[ขาดสาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสของรหสั 51205] #3).อื
น ๆ[คา้งสินเชื
อธนาคาร เสนอกรรมการกรณีพิเศษ]



รหัสสมาชิก จงัหวดั เหตุผลที�ไม่ผ่าน
14245 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

28986 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ]์

35730 อุบลราชธานี  #1).อื
น ๆ[รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้เหลือเงินพิจารณาได ้400,000 บาทถา้ตอ้งการยอดนี1 ใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง] #2).อื
น ๆ[ขาดหนงัสือคํ1าประกนัของผูค้ ํ1ารหสั 40656 และ รหสั 35731] #3).อื
น ๆ[ขาดหนงัสือยินยอมหกัเงินชาํระหนี1ของผูค้ ํ1ารหสั 40656 และ รหสั 35731]

 #4).อื
น ๆ[ใหเ้ปลี
ยนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากที
เคยส่งเปลี
ยนเป็นเดือนละ 1,500 บาท]


