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กระบี่ ทต.ทรายขาว 9055 สห สมาชิกประสงคเปลี่ยนสัญญาใหม  รอเสนอหลังออกใบเสร็จรอบเดือน ม.ค 64

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 19712 สม บัตรประชาชนคูสมรสของผูกู หมดอายุ

กาญจนบุรี อบต.ทุงกระบ่ํา 55874 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวยังไมพอ,เอกสารไมสมบูรณ 
คนค้ํา(018621) ค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว

ขอนแกน ทต.โคกงาม 34061 สม เปลี่ยนผูค้ําประกัน รหัส 025464 คางชําระ,หนังสือรับรองยอดปดชําระ ธกส.

ขอนแกน อบต.โคกสงา 38394 สม รอประวัติการชําระตอเนื่อง 1 ป เดือน เมย.64 แลวคอยสงเอกสารเขามาใหม

จันทบุรี ทต.บอเวฬุ 4211 สม เอกสารเปลี่ยนช่ือคูสมรส ของผูค้ํารุจิรัตน,คํานวนแลวสหกรณจะอนุมัติได 600,000 บาท

จันทบุรี อบต.กระแจะ 12269 สม คางสินเชื่อ ธกส. และหลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑที่กําหนด

ชัยภูมิ อบต.กะฮาด 60750 สค เปลี่ยนผูค้ํา (ผูค้ําทั้ง 2 ราย พนสภาพ)

ชัยภูมิ อบต.บานกอก 700013 สศ
สมาชิกตองใชวุฒิการศึกษา ชั้น ม.4 กู ไมใช คาลงทะเบียนการเรียนเทียบโอนระดับ ป.ตรี
,ขอเอกสาร ใบหยา ผูกู,หนังสือค้ําประกันใหเฉพาะคูสมรสลงนามชองเดียว

เชียงราย ทต.ปากอดํา 36903 สม วงเงินท่ีกูได 230,000 บ.,ถาสมาชิกตองการใหแกไขเอกสาร ที่ระบุวงเงิน

ตาก อบต.แมปะ 2995 สม แกไขแบบฟอรมมาใหมโดยใชแบบฟอรมเงินกูสามัญปกติ ไมใช ปรับ สค.,ขอขอมูลเครดิตบูโร

นครราชสีมา อบต.จระเขหิน 49371 สม สมาชิกชําระเอง ไมไดหักหนาฎีกา ไมเขาเงื่อนไขการกู

นครราชสีมา อบต.หนองมะนาว 45193 สม หลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑ

นครศรีธรรมราช ทต.ทาประจะ 52551 ภบ รายละเอียดประเมินความเสียหายจากหนวยงาน

เอกสารย่ืนกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันท่ี   16 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564
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นครสวรรค อบต.ตาคลี 50045 สม
ชําระเอง 2 เดือน พ.ย.  ธ.ค. (ใหหนวยงานหักฏีกาอยางนอย 3 เดือนติดตอกันกอนคอยยื่น
เอกสารใหม)

บึงกาฬ ทต.บึงโขงหลง 39086 สม หนวยงานไมหักหนาฎีกา

ปตตานี อบต.เขาตูม 12651 สศ
หนังสือสัญญาเงินกูไมไดระบุชื่อผูค้ําประกัน,เอกสารของบุตรให บุตรเปนคนเซ็นรับรอง
สําเนาเอง,สอบถามคาเทอมการศกึษา

ปตตานี อบต.ทาเรือ 26365 สม หนังสือสัญญาเงินกู ปรับ สค.คูสมรสเซ็นผิดชอง,สําเนาทะเบียนบานของคูสมรสคุณวภิาดา

พังงา ทต.โคกกลอย 5155 สศ ผูกู+ผูค้ํา สถานะ หยา ขอสําเนาใบหยา,ขอใบเสร็จคาเทอม+คาอาหารกลางวัน

พัทลุง ทต.จองถนน 44768 สม
รักษาประวัติการชําระสินเช่ือในเครดิตบูโร 3 เดือน (ยื่นเอกสารใหม),ผูค้ํา 70051 อายุ
สมาชิกยังไมครบ 12 งวดติดตอกัน

พัทลุง ทต.นาขยาด 26221 สห ไมสามารถกูหุน 90% ได เน่ืองจากมีหนี้สามัญและหนี้ฉุกเฉินอยู  ซึ่งไมพอหักหนี้ที่มีอยูเดิมได

เพชรบุรี อบต.สํามะโรง 2545 สม
เครดิตบูโรหนาที่ 1,เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,300 บ.,สําเนาบัตรขาราชการ
 + บัตรประชาชน + ทะเบียนบาน + ทะเบียนสมรส ผูค้ําดํารงค ไมตองเซ็นมีนามสกุล,
รายละเอียดเบิกจายคาเชาซื้อบาน 3 เดือนยอนหลัง

มหาสารคาม อบต.ดงบัง 39554 สห ยังไมสามารถกูหุน 90% ได เนื่องจากติดภาระค้ําประกัน NPL

มหาสารคาม อบต.ดงใหญ 66334 สม
หลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑที่กําหนด และคางสินเช่ือธนาคารสหกรณยังไม
สามารถอนุมัติใหปดบัญชีได

มหาสารคาม อบต.ภารแอน 23726 สห ยังไมสามารถกูหุน 90%  ได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิก
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มหาสารคาม อบต.หนองกุง 60133 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวยังไมพอ,เอกสารไมสมบูรณ]

ยโสธร อบต.กระจาย 26411 สม
เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม เนื่องจากคุณเสวลักษณ พนสภาพแลว,แกไข 1)หนังสือขอกูเงิน
สามัญ 2)หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ 3)หนังสือค้ําประกันของผูค้ํารายใหม 4)หนังสือยินยอม
ใหสวนราชการหักเงินของผูค้ําประกันรายใหม  พรอมดวยเอกสารแนบของผูค้ํารายใหม

ยโสธร อบต.โพธิ์ไทร 26456 สม คางชําระหนี้ หลายบัญชี วงเกิน 2,000,000 บ.คางสินเชื่อรถยนต

รอยเอ็ด อบต.ดอกล้ํา 65377 สม
ขอมูลเครดิตบูโร (ยังคํานวณสิทธิ์ไมได),แบบฟอรมผิด (ปรบัโครงสราง),สําเนาบัญชีธนาคาร 
ธกส.

รอยเอ็ด อบต.ทาหาดยาว 66384 สม
ขอมูลเครดิตบูโร,แกไขแบบฟอรมเงินกูใหมทั้งหมด(สมาชิกใชแบบฟอรมรุนเกาๆ),สําเนาบัตร
ขาราชการของผูกู+ผูค้ํา,รายละเอียดเงินเดือนของผูกู

รอยเอ็ด อบต.สระบัว 50579 สม
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญไมมีคํายินยอมของคูสมรส,หนังสือยินยอมใหติดตามหนี้ใหระบุ
เบอรโทร ผูบังคับบัญชา และผูมีหนาที่หักเงิน,รายละเอียดฏีกาเงินเดือนผูค้ําประกัน 3 เดือน
,สําเนาเลขบัญชีธนาคารหนาแรก

เลย ทต.คอนสา 46610 สม
ผูค้ํา คืนสภาพยังไมถึง 1 ป ยังค้ําไมได,ผูกูการชําระยังไมตอเนื่อง 1 ป ชําระเอง หนวยงานมี
คนเดียว แจงใหหักหนาฎีกา,วงเงินที่กูได 300,000 บาท,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนจากเดิม
เปลี่ยนเปนเดือนละ 1,300 บ.ตามฐานเงินเดือน

เลย อบต.บานเพ่ิม 55280 สม หลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑที่กําหนด,มีคางสินเชื่อธนาคาร

เลย อบต.บานเพ่ิม 55282 สม คํานวณรายไดหลังหักรายจาย เงินคงเหลือไมเขาหลักเกณฑ
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ศรีสะเกษ อบต.จาน 45874 สม
สมาชิกชําระตอเน่ืองยังไมครบ 1 ป ( นับได 9 เดือน),ผูค้ํารหัส 9449 ค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว,
หนังสือสัญญาเงินกูใหเฉพาะคูสมรสลงนามใหคํายินยอมชองเดียว

ศรีสะเกษ อบต.จาน 53906 สม หลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑที่กําหนด

สกลนคร ทต.งิ้วดอน 1838 สม
คางสินเชื่อหลายบัญชี อยูในกระบวนการทางกฏหมาย วงเงินคางเกิน 2 ลาน,มสามารถปด
สินเช่ือใหได

สกลนคร ทต.พันนา 39109 สม
หลังหักภาระคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ปดหนี้สถาบันการเงินไมได ลดวงเงิน
ไมได

สงขลา อบต.คลองทราย 26418 สม บัตรขาราชการของคุณทัศณี หมดอายุ

สงขลา อบต.ทามวง 4736 สม หลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑที่กําหนด

สตูล อบต.ละงู 26692 สม หลังหักคาใชจายคงเหลือไมตามเกณฑที่กําหนด

สุพรรณบุรี อบต.จรเขใหญ 52389 สม เพิ่มผูค้ําอีก 1 ราย (กู 1,200,000) ใชผูค้ํา ชก. / ปก.

สุรินทร อบต.ระเวียง 15128 สค ยังไมมีผูค้ําประกัน

หนองบัวลําภู อบต.นาคําไฮ 67766 สศ
ขอหลักฐานใบเสร็จการชําระเงิน คาเลาเรียนบุตร (ขอได 1 คน),แบบฟอรมแกไขใหม ให
โหลดเปนหนาๆ,

หนองบัวลําภู อบต.หนองบัวใต 49018 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

อํานาจเจริญ ทต.เสนางคนิคม 58480 สม
หนังสือขอกูเงินสามัญ ไมระบุเหตุผล ผูบังคับบัญชาไมลงความเห็น หามใชน้ํายาลบคําผิด,
หนังสือค้ําประกัน ผูค้ํามีคูสมรสไมตองเซ็นไมมีคูสมรส,สําเนาบัตรขาราชการ ผูกู และผูค้ํา
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อุดรธานี อบต.ทับกุง 10514 สม

ขอหนังสือรับรองยอดหนี้กรุงไทย เลขบัญช1ี00xxxxx2746,วงเงินกู 1,180,000 บาท,แกไข 
1)หนังสือขอกูเงินสามัญ 2)หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ 3) หนังสือค้ําประกันของผูค้ํารายใหม
พรอมเอกสารแนบ,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,700 บาทตาม
ฐานเงินเดือน,สําเนาเลขที่บัญช,ีเพิ่มเติมผูค้ําอีก 1 ราย

อุดรธานี อบต.บานจั่น 51366 สม
หนังสือขอกูเงินสามัญ ผบ.ไมไดระบุความเห็นมา,เอกสาร โหลดใหม ขาดพยานทุกหนา,
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนจากเดิมเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บาทตามฐานเงินเดือน

อุตรดิตถ อบต.บานเสี้ยว 55145 สค สมาชิกใชแบบฟอรมผิด ใหใชแบบฟอรมเงินกูสามัญ,แนบขอมูลเครดิตบูโรดวย

อุบลราชธานี ทต.ทาชาง 32517 สห ไมสามารถกูหุน 90% ได เน่ืองจากไมพอหักกลบหนี้ที่มีอยูเดิมได

อุบลราชธานี อบต.คูเมือง 45242 สม ขอหนังสือรับรองหนี้ของธนาคาร

อุบลราชธานี อบต.เมืองเดช 5533 สห ไมสามารถกูหุน 90% ไดเนื่องจากไมพอหักกลบหนี้ที่มีอยูได

อุบลราชธานี อบต.ยางสักกระโพหลุม 25393 สค เปลี่ยนผูค้ําประกันเพราะผูค้ําไมไดเปนสมาชิก


