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กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 4052 สม

วงเงินท่ีเสนอพิจารณาได 700,000 บาท,สมาชิกจะหักกลบสัญญาที่รับโอนมาไหม ถารับ

วงเงินสามารถกูไดตามขอ  ถาไมรับตองใหผูกูประนอมหนี้กับสหกรณ,สมาชิกแจงรอประนอม

หนี้ผานการอนุมัติกอน

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 54360 สม

หลังหักคาใชจายวงเงนิที่เสนอพิจารณาได 480,000 บาทถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทํา

บันทึกขอปรับลดวงเงนิลง,สําเนาบัตรขาราชการของคณุทัดดาว,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจาก

เดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บาทตามฐานเงนิเดือน

กาญจนบุรี อบต.พังตรุ 51473 สค แกไขเอกสารคาํขอปรับโครงสรางใหมทั้งหมด

กาญจนบุรี อบต.สิงห 15848 สม เอกสารแกไขหลายอยาง,ใหสมาชิกกูหุนแทน วงเงิน 300,000 บาท ซึ่งหุนสะสมพอ

ขอนแกน อบต.บานหัน 46780 สห หนังสือเปลี่ยนชื่อของผูกู

ชลบุรี อบต.หนองเสือชาง 28978 สค
สําเนาบัตรขาราชการของผูกู และผูค้ํา,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนของผูกู 

และผูค้ํา

ชัยนาท ทต.เนินขาม 8543 สม หักคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ,เอกสารไมสมบูรณ

ชุมพร ทต.วังตะกอ 13782 สม เปลี่ยนผูค้ําประกัน คุณขจรศรี ยังค้ําไมได

เชียงใหม ทต.หนองแกว 51423 สม

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ + หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน + หนังสือยินยอมให

ติดตามทวงถามหนี้ ผูค้ําหามเปนพยาน,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 

1,500 บาท

ตรัง อบต.ชอง 40331 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑ

เอกสารยื่นกูเงินเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแต   16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 ธันวาคม 2561
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ตรัง อบต.ชอง 55016 สม
รักษาประวัติการชําระอีก 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.),หนังสือปรับลดวงเงินขอกูเปน 250,0000 

บาทหนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 2,000 บาท

ตาก อบต.แมวะหลวง 11522 สม หักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

นครนายก อบต.เกาะโพธิ์ 16559 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมตามเกณฑที่กําหนด,เอกสารไมสมบูรณ

นราธิวาส อบต.โคกเคยีน 15670 สม
หลังหักคาใชจายวงเงนิที่เสนอพิจารณาได 150,000 บาทถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทํา

บันทึกขอปรับลดวงเงนิลง,สมาชิกประสงคจะใหสอ.ปดหนี้รถยนต  รอใบยืนยันยอดปด

นราธิวาส อบต.โตะเด็ง 30203 สม
ทําประวัติการชําระอีก 2 เดือน (ธ.ค. ม.ค.)หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือน

ละ 1,500 บาท

นาน อบต.จอมจันทร 410 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ

บุรีรัมย อบต.แดงใหญ 59354 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร ของผูกู ไมใช Statement (คํานวนวงเงินกูไมได),หนังสือเพ่ิมหุนราย

เดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 600 บาทตามฐานเงินเดือน,ผูค้ําแจงงดค้ําประกัน

ประจวบคีรีขันธ อบต.แมรําพึง 1674 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมเปนตามเกณฑที่กําหนด

ปตตานี อบต.เกาะเปาะ 15358 สม หนังสือยินยอมหักเงินของคณุโชติกา  ผูกูหามเปนพยาน

ปตตานี อบต.ตาแกะ 43955 สม ผูค้ําคุณโรสนะห คางชําระ ใหรักษาประวัติการชําระตอเนื่อง 6 เดือน

ปตตานี อบต.ตาแกะ 55690 สม คางชําระสินเชื่อธนาคาร ยังกูไมได  ใหชําระยอดเปนปกติกอน,เอกสารไมสมบูรณ

พระนครศรีอยุธยา อบต.หนองขนาก 8371 สม รักษาประวัติการชําระ 1 ป,เอกสารไมสมบูรณ
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พิจิตร อบต.ทาบัว 55988 สม

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ไมมีคํายินยอมของคูสมรส,สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน+

ทะเบียนสมรส ของคูสมรสผูกู,รายละเอียดเงินเดือนฏีกาของคุณเชิดชัย 3 เดือน,หนังสือค้ํา

ประกันทั้ง 2 ราย ไมระบุชื่อผูกู,หนังสือค้ําประกันคุณนภาวรรณ ไมมีคํายินยอมของคูสมรส,

สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบาน+ทะเบียนสมรส ของคูสมรสคุณนภาวรรณ

พิจิตร อบต.ไผหลวง 993 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมเปนตามเกณฑที่กําหนด

มหาสารคาม อบต.เมืองเสือ 1257 สม

หลังหักคาใชจายแลววงเงินท่ีเสนอพิจารณาได 800,000 บาท ถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทํา

บันทึกขอปรับลดวงเงนิลง,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 2,000 บาท

ตามฐานเงินเดือน

มุกดาหาร ทต.คําปาหลาย 16423 สม

หุนสะสม 10% สมาชิกสามารถกูไดวงเงิน 770,000 บาท ถาตองการยอดนี้ใหทําบันทึกขอ

ปรับลดวงเงินลง,ขาดหนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ของคณุผองพรรณและ

คุณก่ิงแกว,ผูค้ําคุณก่ิงแกวยังไมสามารถค้ําไดสงชําระคาหุนยังไมถึง 1 ป (10 เดือน),หนังสือ

ค้ําคุณสนั่นไมไดระบุชื่อผูกู,คูสมรสคุณก่ิงแกว เอกสารแนบกับคํายินยอมคูสมรสเซ็นไมรงกัน,

หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บาท

มุกดาหาร อบต.บางทรายนอย 4039 สม ผูค้ําคุณพรศักดิ์ ยกเลิกค้ําประกัน

แมฮองสอน อบต.แมสามแลบ 62767 สม

สมาชิกตองชําระตอเนื่องอีก  3 เดือน แลวคอยสงเอกสารมาใหม,หลังหักคาใชจายวงเงนิที่

เสนอพิจารณาได 150,000 บาท,หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100

 บาทตามฐานเงนิเดือน

ยโสธร ทต.ดงแคนใหญ 29591 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมเปนตามเกณฑที่กําหนด
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รอยเอ็ด อบต.ดูกอึ่ง 55807 สห ไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากมีหนี้สามัญเดิมอยู

รอยเอ็ด อบต.พระเจา 25713 สม สัญญาเดิมไมถึง 25% (48,000 ไมรวมประจําเดือน)

รอยเอ็ด อบต.หนองหมื่นถาน 18392 สม

ขอขอมูลเครดิตบูโรผูกู (คํานวนสิทธิ์กูยังไมได),สัญญาเงินกูสามัญ,หนังสือค้ําประกัน คูสมรส

ไมไดลงนามรับคํายินยอม,หนังสือค้ําประกันไมไดระบุชื่อผูกู,เพ่ิมผูค้ําประกันอีก 1 ราย,

หนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 2,000 บาทตามฐานเงินเดือน

ลพบุรี อบต.โพธิ์เกาตน 52073 สห ไมตองการปรับหุนรายเดือนตามอัตราเงินเดือน

ลําปาง ทต.เมืองยาว 59545 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมเปนตามเกณฑที่กําหนด

ลําปาง อบต.บานบอม 50853 สม รักษาประวัติการชําระสินเชื่อธนาคารอีก 6 เดือน (ยื่นเอกสารใหม)

ลําพูน ทต.ศรีวิชัย 55334 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ,เอกสารไมสมบูรณ

เลย ทต.ปากปวน 55259 สค เปลี่ยนผูค้ําประกัน เนื่องจากผูค้ําพนสภาพ

ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 35632 สห
มีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู ยังไมสามารถหักกลบสัญญาเดิมได เนื่องจากหุนนอย

กวาหนี้

ศรีสะเกษ อบต.ศรีโนนงาม 44426 สค บันทึกขอขยาย 180 งวด,ใบมรณบัตรคูสมรส คุณอรอนงค

สกลนคร ทต.นามอง 7956 สห
ไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู (ยังหัก

กลบสัญญาเดิมไมได)

สกลนคร ทต.สรางคอ 55583 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตมเกณฑ ยังกูไมได,เอกสารไมสมบูรณ หลายรายการ

สกลนคร อบต.เตางอย 1872 สค เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหมผูค้ําพนสภาพการเปนสมาชิกของสหกรณ

สงขลา อบต.แค 53088 สม

หลังหักคาใชจายวงเงนิที่เสนอพิจารณาได 310,000 บาทถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทํา

บันทึกขอปรับลดวงเงนิลง,หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ คูสมรส ลงลายมือชื่อไมตรงกับเอกสาร

แนบ
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สงขลา อบต.ทาขาม 4301 สม
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมปลี่ยนเปนเดือนละ 2,000 บาท,ขาดหนังสือ

ยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ของผูค้ําทั้ง 2 ราย

สงขลา อบต.ระโนด 56043 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมเปนตามเกณฑที่กําหนด

สมุทรสาคร อบต.สวนสม 63516 สม รายไดหลังหักคาใชจายไมเปนตามเกณฑที่กําหนด

สระบุรี อบต.สองคอน 6648 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ,เอกสารไมสมบูรณ

สุโขทัย อบต.กง 49581 สม หนังสือค้ําประกัน ไมไดระบุชื่อผูกู,เงนิเดือนยอนหลัง 3 เดือน

สุโขทัย อบต.เมืองบางขลัง 1012 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวยังไมพอ,

เอกสารไมสมบูรณ

สุพรรณบุรี อบต.ไผกองดิน 31444 สม รายไดหลังหักรายจาย ยังไมเงื่อนไขการกูสามัญ

สุพรรณบุรี อบต.มดแดง 64949 สม
หนังสือปรับลดวงเงินขอกูเปน 270,000 บาท,เปลี่ยนผูค้ําประกันทั้ง 2 ราย (1.คณุวิภา อายุ

ราชการเหลือ 4 ป / 2.คุณชัชวาล อายุสมาชิกยังไมครบ 12 งวด

สุราษฎรธานี อบต.ลีเล็ด 28811 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

หนองบัวลําภู อบต.โนนทัน 22248 สม
คางสินเชื่อรถยนต/สามารถใหสหกรณชวยปดใหได ถาไมปดก็ยังกูไมได,คูสมรสคุณสิทธิ์ ไมได

ลงนามรับคํายินยอม,เอกสารคณุสิทธิ์ ไมไดรับรองสําเนา

หนองบัวลําภู อบต.โนนทัน 59654 สห ยังกูหุนสะสมไมได เนื่องจากยังมีหนี้เดิมอยู และยังไมสามารถนําหุนหักกลบสัญญาเดิมได

อุดรธานี อบต.โพธิ์ศรีสําราญ 46210 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

อุบลราชธานี อบต.ยางข้ีนก 46140 สม
ผูกู+ผูค้ํา  คางชําระ,หนังสือสัญญาเงินกูใหเฉพาะคูสมรสลงนามรับคํายินยอมคนเดียว,หนังสือ

เพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน

รวมทั้งหมด จํานวน 104  รายการ


