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กาญจนบุรี ทต.ทามะกา 34557 สม

เงินคงเหลือนอยกวาเกณฑท่ีสหกรณกําหนด เสนอพิจารณาได 250,000 
บาทถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทําบันทึกขอความขอปรับลดวงเงนิลง,หนังสือ
เพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บาทตามฐาน
เงินเดือน

กาญจนบุรี ทต.พระแทน 22344 สม
 หลังหักคาใชจายแลวเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ยังกู
ไมได

กาญจนบุรี อบต.จรเขเผือก 49243 สม หลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

กาฬสนิธุ ทต.คํากาว 3461 สห
เพ่ิมหนาบัญชีธนาคารกุรงไทย,หนังสือปรับคาหุนรายเดือนจากเดิม 1,100 
เปน 2,000 บาท ตามเลทอัตราเงินเดือน,แกไข หนังสือขอกูเงินสามัญ และ 
หนังสือสัญญากูเงินสามัญ ระบุยอดกู 90% ของหุน คือ 109,000 บาท

กาฬสนิธุ ทต.นามะเขือ 8164 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

เอกสารยื่นกูเงินเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแต 16 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561



จังหวัด หนวย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที่ไมผาน

กาฬสนิธุ อบต.แจนแลน 42143 สม

หลังหักคาใชจายวงเงนิที่เสนอพิจารณาได 450,000 บาทถาสมาชิกตองการ
ยอดนี้ทําบันทึกขอปรับลดวงเงนิลง(หลังหักหนี้เงินจะไดรับเงนิประมาณ 
34,000 กวาบาท),หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือน
ละ 2,000 บาทตามฐานเงินเดือน

กาฬสนิธุ อบต.แซงบาดาล 54904 สห
ไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําอยู และ
มีหนี้ฉุกเฉิน ซึ่งไมสามารถหักกลบสัญญาได

ขอนแกน ทต.ขนวน 34154 สม
เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม ผูค้ําคุณวนิัยเปนสมาชิกใหมพึ่งชําระคาหุนได 6 
งวด

ขอนแกน อบต.ใหมนาเพียง 10213 สม เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[คุณภาภิมล พนสมาชิกภาพแลว

ชลบุรี อบต.คลองพูล 51521 สม
ผูค้ําคุณ ณัฐชิกานต คางชําระ,ชําระสามัญสัญญาเดิมยังไมถึง 25% (ใหชําระ
เพ่ิมเขามาอีก 8,213 บาท)ยังไมรวมเรียกเก็บรายเดือน

ชุมพร ทต.ทุงตะไคร 8611 สม

หลังหักคาใชจายเงินท่ีเสนอพิจารณาได 130,000 บาทถาสมาชิกตองการ
ยอดนี้ใหทําบันทึกขอปรับลดวงเงินลง หรือ เปลี่ยนขอกูโดยใชหุนค้ําประกัน
วงเงนิจะกูได 140,000 บาท,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง
เปลี่ยนเปน 2,600 บาทตามฐานเงินเดือน

เชียงใหม อบต.บงตัน 28308 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑท่ีกําหนด
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เชียงใหม อบต.โปงน้ํารอน 3056 สม
รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑท่ีกําหนด,ผูค้ําประกันคางชําระ 
และพนสภาพ

ตรัง อบต.ในควน 12847 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตมเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังไมได

นครนายก อบต.เขาพระ 35019 สม
หนังสือค้ําประกัน,หนังสือยินยอมหักเงินใหสวนราชการชําระหนี้ หาม นําผู
ค้ํามาเปนพยาน

นครนายก อบต.ดอนยอ 65497 สม
หลังหักคาใชจายเงินนนนคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลด
วงเงนิแลวยงักูไมได

นครพนม อบต.พนอม 39616 สม มีประวัติการชําระไมตอเนื่องรกัษาประวัติอีก 7 เดือน (ยื่นเอกสารใหม)

นครราชสีมา ทต.ตลาดแค 35304 สม
ใหผูกูรักษาประวัติการชําระใหตอเนื่อง 1ป (อีก 3 ด.) แลวคอยสงเอกสารมา
ใหม,หนังสือขอกูเงนิสามัญกรอกขอมูลผูค้ําไมครบถวน

นครราชสีมา ทต.สีมามงคล 54432 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังไมได

นครราชสีมา อบต.ตลาดไทร 51576 สม  ขาดเอกสารขอมูลเครดิตบูโร (ยังคํานวณสิทธิ์กูไมได),เอกสารไมสมบูรณ

นครราชสีมา อบต.หนองตาดใหญ 27352 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑท่ีกําหนด

นนทบุรี ทม.พิมลราช 21597 สม
ขาดเอกสารขอมูลเครดิตบูโร (ยังคํานวณสิทธิ์กูไมได),สําเนาทะเบียนหยาผูค้ํา
สรวีย,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปนเดือนละ 2,600 บาทตามฐานเงินเดือน
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นนทบุรี ทม.พิมลราช 30230 สม
รักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 6 เดือน,ขาดเอกสารขอมูลเครดิตบูโร (ยัง
ไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได)

นาน อบต.ปาคา 63781 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ยังกูไมได,
เอกสารไมสมบูรณ

บุรีรมัย ทต.จันดุม 33860 สห  ยังกูโดยใชหุนค้ําประกันไมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่ถูกใหออก

บุรีรมัย อบต.บานคู 45200 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังกูไมได

ประจวบคีรขีันธ อบต.ชัยเกษม 64556 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

ปราจีนบุรี อบต.นนทรี 15533 สม
เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม ผูค้ําคุณเพชรสกานต คางชําระติดตอกันหลายงวด
,หนังสือสัญญาเงินกูสามัญคํายินยอมของคูสมรสใหเฉพาะคูสมรสเซ็นคนเดียว

ปตตานี อบต.ทาขาม 62958 สม มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร,เอกสารไมสมบูรณ

พัทลุง อบต.เกาะหมาก 13115 สม
บันทึกปรับลดวงเงินขอกู 340,000 บาท,สําเนาบัตรประชาชนคูสมรสผูค้ํา
หมดอาย,ุรายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนผูกูและผูค้ํา 3 เดือน

พิจิตร อบต.ปากทาง 19694 สม เปลี่ยนผูค้ํา คุณศิริพร สัญญาปรับโครงสรางยังไมครบ 12 งวด

พิจิตร อบต.ปากทาง 19700 สม เปลี่ยนผูค้ํา คุณศิริพร สัญญาปรับโครงสรางไมถึง 12 งวด ยังค้ําไมได
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พิจิตร อบต.ปามะคาบ 32155 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวยงัไมพอ

พิจิตร อบต.หวยเกตุ 651 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร,หนังสือค้ําประกันกับเอกสารแนบของคูสมรสคุณอุษา 
ลายเซ็นไมตรงกัน,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือน
ละ 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน

เพชรบุรี อบต.เขากระปุก 2588 สม
คงเหลือหลังหักคาใชจาย (สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ) เหลือไมตาม
เกณฑท่ีกําหนด

ภูเก็ต อบต.เทพกระษัตรี 40883 สม
ขาดเอกสารขอมูลเครดิตบูโร (ยังไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได), เอกสารไม
สมบูรณ

มหาสารคาม อบต.ขามเรียน 64809 สม หลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

มหาสารคาม อบต.พระธาตุ 39556 สม หลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

แมฮองสอน ทต.ขุนยวม 29834 สห
ไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ํา
ประกันอยู (ไมสามารถหักกลบสัญญาได)

แมฮองสอน อบต.สบปอง 36938 สม ใหผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 4 ด.,เอกสารไมสมบูรณ

แมฮองสอน อบต.สบปอง 36940 สม  ผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่อง 1 ป,เอกสารไมสมบูรณ

ยะลา อบต.ตาเซะ 4128 สม
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ของผูค้ําประกัน,หนังสือเพิ่มหุน
รายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน
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รอยเอ็ด อบต.ดูนอย 31105 สห
หนังสือสัญญาเงินกู ไมระบุสถานะภาพ  (สถานะภาพหยา  ใหยืนยันวาไมมีคู
สมรสตามกฎหมาย),หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน จาก 500 เปน 
1,500 ตามอัตราเงินเดือน,[รายละเอียดแนบฎีกาไดรับแลว

รอยเอ็ด อบต.บานแจง 13363 สม

หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 2,000บาทตาม
ฐานเงินเดือน,หลังหักคาใชจายเงินเสนอพิจารณาได 500,000 บาทถาสมาชิก
ตองการยอดนี้ใหทําบันทึกขอปรับลดวงเงนิลง,ผูค้ําคางชําระ คุณประจักษ,ผู
กูตองชําระคาหุนตอเนื่องกัน 1 ป นับชําระตอเนื่องได 9 เดือน

รอยเอ็ด อบต.บานแจง 13364 สม

หลังหักคาใชจายวงเงนิที่เสนอพิจารณาได 200,000 บาทถาสมาชิกตองการ
ยอดนี้ใหทําบันทึกขอปรับลดวงเงินลง,ผูกูตองชําระตอเนื่องกันใหครบ 1 ป
กอน นับได 10 ด.,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือน
ละ 2,000 บาทตามฐานเงินเดือน

ระนอง ทต.กําพวน 58694 สม
ชําระสามัญสัญญาเดิมชําระยังไมภึง 25% (ตองชําระเงินเพ่ิม 32,973 ยังไม
รวมเรียกเก็บรายเดือน),หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปน
เดือนละ 1,100 ตามฐานเงินเดือน

ระยอง อบต.นิคมพัฒนา 23603 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังไมได  กูหูนแทน

ลําปาง อบต.บานขอ 63612 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑท่ีกําหนด
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เลย อบต.หวยบอซืน 33282 สม ผูกู+ผูค้ํา ใหรักษาประวัติการชําระสหกรณ 1 ป,เอกสารไมสมบูรณ

สกลนคร ทต.คําบอ 19776 สห
ยังไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่
ถูกใหออกเนื่องจากคางชําระอยู 3 สัญญา

สงขลา อบต.นาหมอม 4635 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ,คางชําระ
หนี้ธนาคาร,รักษาประวัติการชําระของสหกรณ

สตูล อบต.ควนกาหลง 259 สม
ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 2,600 บาท,สําเนาบัตรขาราชการผูกู 
ลายเซ็นไมตรงกับคําขอกู,รายละเอียดรายงานฏีกาเดือนกรกฎาคม

สระบุรี อบต.เริงราง 23574 สห
การชําระคาหุนไมปกติ และติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่ถูกใหออก,
แบบฟอรมใหเลือกใชสําหรับขอกูหุน

สระบุรี อบต.หนาพระลาน 21772 สม
ปรับลดวงงินขอกูเปน 100,000 (บันทึกปรับลดวงเงิน),หนังสือค้ําประกันไม
ระบุชื่อผูกู และไมมีคํายินยอมของคูสมรสผูค้ํา หรือทะเบียนหยา

หนองคาย อบต.บานผือ 5487 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร,หนังสือขอกูเงนิสามัญ, หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ไมได
ลงขอมูลผูค้ําประกัน,หามนําผูค้ํามาเปนพยาน (แกไขเอกสารใหมหมด),
หนังสือค้ําประกันคุณพูนทรพัย ไมไดรับรองสถานะ โสด หรือ สมรส



จังหวัด หนวย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลที่ไมผาน

หนองคาย อบต.บานผือ 36096 สม

ขาดขอมูลเครดิตบูโร,ใหเพิ่มผูค้ําประกันเนื่องจาก,ผูค้ําเปน ปก. ใชสิทธิค้ําคน
เดียวไมไดหาคนค้ํารวม,ผูค้ําหามเปนพยาน (ทําเอกสารใหม),[หนังสือเพิ่มหุน
รายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน,
หนังสือค้ําประกันไมไดระบุชื่อผูกู

หนองบัวลําภู อบต.วังทอง 60341 สม
ใหผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 3 เดือน สค, กย, ตค, เมื่อครบ
กําหนดแลวคอยสงเอกสารยื่นเขาไปใหม

หนองบัวลําภู อบต.หนองสวรรค 55998 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,คางหนี้
ธนาคาร,เอกสารไมสมบูรณ,ยังกูไมได

อางทอง อบต.หัวตะพาน 64053 สม  งดกู ถูกศาลอายัด,บังคับคดีท่ีศาลสุพรรณบุร,ีเอกสารไมสมบูรณ

อางทอง อบต.หัวตะพาน 64054 สม ขาดขอมูลเครดิตบูโร (ยังคํานวณสิทธิ์กูไมได),เอกสารไมสมบูรณ

อุดรธานี ทต.หวยเก้ิง 39508 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงิน
แลวยังกูไมได

อุบลราชธานี อบต.ไผใหญ 31868 สม คางชําระหนี้ธนาคาร / ยังกูไมได

อุบลราชธานี อบต.โพนเมือง 17861 สม  รักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 5 เดือน (ยื่นเอกสารขอกูใหม)

อุบลราชธานี อบต.สะพือ 43736 สม  หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

อุบลราชธานี อบต.หนองแสงใหญ 15368 สม เปนหนี้สหกรณจังหวัด กูไดสหกรณเดียว,เอกสารไมสมบูรณ


