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กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 54909 สห
เปลี่ยนแบบฟอรม ใหใชสําหรับกูหุน(เฉพาะหนังสือขอกูสามัญ กับหนังสือสัญญาเงินกู
สามัญ)

กาญจนบุรี อบต.หนองโสน 59486 สม  ชําระหนี้เดิมไมถึง 25%

กาฬสนิธุ ทต.หลุบ 64040 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

กาฬสนิธุ อบต.คําสรางเท่ียง 59978 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

กาฬสนิธุ อบต.สายนาวัง 36479 สม
ขอหนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิม 1,000 บาทเปลี่ยนเปน 2,000 บาทตามฐานเงินเดือน
,[ฝายสินเชื่อ]

กําแพงเพชร อบต.คณฑี 36981 สห
คางชําระคาหุน,หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ผูกูไมไดรับรองสถานะภาพ (ไมมีคูสมรสตาม
กฎหมาย),เพ่ิมเติมสําเนาบัตรขาราชการ

กําแพงเพชร อบต.คลองน้ําไหล 12188 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

กําแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 58895 สม มีประวัติคางชําระสินเชื่อบุคคลธนาคาร

กําแพงเพชร อบต.วังไทร 62458 สม ผูกู คางชําระ

ขอนแกน ทต.น้ําออม 30955 สม
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญแกไขใหม หามนําผูค้ํามาเปนพยาน,ขอขอมูลเครดิตบูโร ฉบับ
จริง

ขอนแกน ทต.บึงเนียม 59773 สห
แกไขยอดขอกูใหม  เปน 76,000 บาท หลังหักหนี้เดิม สามัญ,ฉุกเฉิน คงเหลือรับ 17,000
 บาท,แกไข 1. หนังสือขอกูเงนิสามัญ 2.หนังสือสัญญาเงินกู

ขอนแกน อบต.โจดหนองแก 46193 สม
ใหผูกูรักษาประวัติการชําระเนื่องอีก 6  แลวคอยสงเอกสารเขามาใหม,นับจากเอกสารเขา
 13-11-60

รายงานเอกสารการยื่นกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันท่ี 1 -30 พฤศจิกายน 2560
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ขอนแกน อบต.ซํายาง 38249 สม
ขอหนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง 600 บาทเปลี่ยนเปน 1,500 บาทตามฐาน
เงินเดือน

ขอนแกน อบต.สําโรง 7239 สม

ขาดขอมูลเครดิตบูโร (ไมสามารถคํานวณสิทธิ์กูได),ใหดาวนโหลดเอกสารขอกูเงินสามัญ
ใหม (ที่สงมาเปนแบบปรับโครงสรางหนี)้,ผูค้ําประกัน รหัส 7238 คางชําระ,ปรับคาหุน
รายเดือนจากเดิมเปน 2,000  บาท,สําเนาสมุดบัญชีกรุงไทยหนาแรก,รายละเอียด
รายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือน ของผูกูและผูค้ําประกัน

ขอนแกน อบต.หนองเม็ก 31113 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ , เอกสารไมสมบูรณ

ขอนแกน อบต.หนองเม็ก 31113 สห
อนุมัติวงเงินกูได 12,000 บาท (เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่คางชําระ) แกไข
หนังสือขอกูและสัญญาเงินกู ระบุยอดกูใหม,เปลี่ยนแปลงหุนรายเดือน จาก 500 บาท 
เปน 1,500 บาท (ตามอัตราเงินเดือน)

ฉะเชิงเทรา อบต.คูยายหมี 35004 สม รายไดหลังคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (4,000)

ชุมพร ทต.พะโตะ 64312 สม

ปรับลดวงเงนิขอกูเปน 200,000 (เนื่องจากเปนสมาชิกไมถึง 2 ป),หนังสือสัญญาเงินกู
สามัญ , หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน , หนังสือยินยอมติดตามทวงถามหนี้ ผูค้ํา
ประกันและคูสมรสของผูกู หามเปนพยาน,หนังสือค้ําประกัน , หนังสือยินยอมใหสวน
ราชการหักเงิน ผูกูและคูสมรสผูกู หามเปนพยาน

ชุมพร อบต.ทุงคาวัด 40898 สม ใหผูกูรักษาประวัติการชําระอยางนอย 8 เดือน แลวคอยสงเอกสารมาใหม

ชุมพร อบต.ทุงคาวัด 48731 สม หลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

เชียงราย อบต.ปากอดํา 3253 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ยังกูไมได
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เชียงใหม ทต.เมืองเล็น 5057 สม
หลังหักคาใชจายเงินท่ีเสนอพิจารณาได 65,000 บาท ถาสมาชิกตอการยอดนี้ใหทํา
บันทึกขอความขอปรับลดวงเงิน

นครปฐม อบต.นิลเพชร 62525 สม
รายไดหลังหักคาใชจยแลวเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 
(7,000),หามนําผูค้ํามาเปนพยาน

นครปฐม อบต.สนามจันทร 59785 สห
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจาก 1,100 บาท เปน 1,500 บาท (ตามอัตรา
เงินเดือน),[มีคางคาหุนรายเดือน]

นครพนม อบต.ไชยบุรี 10084 สห
หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนใหตามอัตราเงินเดือน จาก 1,100 บาท เปน 
1,500 บาท] #2).อื่น ๆ[ติดตอสมาชิกไมรับสาย (9-11-60 )

นครพนม อบต.วังตามัว 42625 สห
ยังไมสามารถกูหุนได เนื่องจากมีกูสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู (หักกลบสัญญายัง
ไมได)

นครพนม อบต.อาจสามารถ 23899 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(5,000)

นครราชสีมา อบต.หนองหลัก 22359 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

นนทบุรี อบต.บางคูรัด 34720 สม รกัษาประวัติการชําระตอเนื่อง 1 ป

นราธิวาส อบต.กาหลง 26268 ฉฉ
สมาชิกชําระยอดเรียกเก็บประจําเดือน 9/60 ลาชา ตองทําประวัติการชําระเงินตอเนื่อง
,จะกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินไดเดือน 9/61 เมื่อครบกําหนดใหสมาชิกสงเอกสารคําขอกูเงินให
สหกรณใหม

บุรีรมัย อบต.ชอผกา 43671 สม หลังหักคาใชจายแลวเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ยังกูไมได

บุรีรมัย อบต.ชอผกา 44401 สม
หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงินแลว ยังไมพอ
 ยังกูไมได
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บุรีรมัย อบต.บานยาง 49085 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ และสหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด (5,000)

บุรีรมัย อบต.หนองไทร 30523 สม รอผูค้ําชําระประจําเดือนธันวาคม 60

ประจวบคีรขีันธ อบต.ไชยราช 1669 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร,หนังสือค้ําประกันของคุณทิพยสุคนธ คํายินยอมของคูสมรสให
เฉพาะคูสมรสเซ็นคนเดียว,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนจากเดิม 1,500 บาทเปลี่ยนเปน 
2,000 บาทตามฐานเงินเดือน

พระนครศรีอยุธยา อบต.บานเกาะ 9305 สม
เงินคงเหลือหลังไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยังกูไมได,[คาง
สินเชื่อธนาคาร]

พะเยา ทต.บานเหลา 39144 สม
ผูค้ํานายเดช วงเงนิค้ําหมดแลว ค้ําไมได,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิม 500 บาท 
เปลี่ยนเปน 1,100 บาท ตามฐานเงินเดือน,หามนําผูค้ํา มาเปนพยาน

พะเยา ทต.บานเหลา 45017 สม

 #1).อื่น ๆ[หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ/หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน/หนังสือ
ยินยอมติดตามทวงหนี้ ของผูกู ผูค้ําประกันหามเซ็นเปนพยาน] #2).อื่น ๆ[ปรับคาหุนราย
เดือนจากเดิมเปน 1,100] #3).อื่น ๆ[หนังสือค้ําประกัน/หนังสือยินยอมใหสวนราชการหัก
เงิน ของผูค้ําประกันทั้ง 2 ราย ผูกู ผูค้ําประกันหามเซ็นเปนพยาน] #4).อื่น ๆ[หนังสือค้ํา
ประกันคุณพนม ไมมีคํายินยอมของคูสมรส] #5).อื่น ๆ[สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียน
บานคูสมรสของผูค้ํา คุณพนม]

พะเยา ทต.ศรีถอย 58670 สม
 #1).อื่น ๆ[สัญญาเดิมชําระยังไมถึง 25%] #2).อื่น ๆ[หนังสือค้ําประกันคุณประทีป ให
เฉพาะคูสมรสเซ็นยินยอม] #3).อื่น ๆ[สําเนาสมรสคุณประทีป]

พะเยา อบต.อางทอง 9784 สม
ปรับลดวงเงนิขอกูเงินเปน 500,000บาท,สําเนาบัตรประชาชนผูค้ําประกัน คุณพุทธิพินทร
 หมดอาย,ุหนังค้ําประกัน คุณกนกวรรณ กรอกรายละเอียดไมครบถวน

พัทลุง ทต.โคกชะงาย 26205 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด
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พัทลุง ทต.พนางตุง 49013 สห ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่คางชําระ

เพชรบูรณ อบต.บานกลาง 36064 สม
ขอเครดิตบูโรฉบับจริง,ขาดหนังสอืยินยอมใหสวนราชการหักเงินของผูกู,หนังสือเพิ่มหุน
รายเดือนจากเดิม 500 บาทเปลี่ยนเปน 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน,หนังสือค้ําประกัน
ไมไดระบุชื่อผูกู

แพร อบต.ตําหนักธรรม 34455 สม
รายไดหลังหักคาใชจายสินเช่ือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(4,500)

มหาสารคาม อบต.พระธาตุ 34253 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

มหาสารคาม อบต.เมืองเตา 62433 สห เปลี่ยนแบบฟอรมใหม (ใชสําหรับกูหุน)

มหาสารคาม อบต.หนองซอน 20571 สม ใหเพ่ิมผูค้ําอีก 1 ราย หรือ หากไมเพ่ิมผูค้ําใหบันทึกลดวงเงินลงเหลือ 500,000 บาท

มุกดาหาร ทต.คําปาหลาย 59704 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

ยโสธร อบต.ผือฮี 26406 สม ใหผูกูรักษาประวัติการชําระอยางนอย 1 ป

ยะลา อบต.แมหวาด 48778 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากสมาชิกยังมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกัน และยัง
ไมสามารถกูหักลบหนี้เกาได

รอยเอ็ด ทต.ปทุมรัตต 13672 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

รอยเอ็ด ทต.ลิ้นฟา 23441 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

รอยเอ็ด ทต.ลิ้นฟา 23442 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณฑกําหนด

รอยเอ็ด อบต.แคนใหญ 57738 สม รายไดคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,เอกสารไมสมบูรณ

ลําปาง อบต.บานขอ 63611 สม
สัญญาเดิมไมถึง 25% (23,450 รวมยอดประจําเดือน พ.ย. 60),ปรับลดวงเงนิขอกูเปน 
280,000 (หุนไมถึง 10%),ขอเอกสารขอมูลเดรดิตบูโรฉบับจริง

ลําปาง อบต.เสรมิกลาง 50995 สม เงนิคงเหลือหลังหักไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

ลําปาง อบต.เสรมิกลาง 51954 สม เงนิคงเหลือหลังหักไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด
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ศรีสะเกษ อบต.จานใหญ 45877 สม
เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวยงักูไมได,[เอกสารไม
สมบูรณ]

ศรีสะเกษ อบต.บก 59392 สห ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่คางชําระตอเนื่อง

ศรีสะเกษ อบต.บก 64470 สม  มีประวัติคางชําระ รักษาประวัติตอเนื่อง 1 ป

สกลนคร ทต.โคกสี 5750 สม

หลังหักคาใชจายตางๆแลว วงเงินที่เสนิพจารณาได 200,000 บาท ถาสมาชิกตองการ
ยอดนี้ใหทําบันทึกขอความขอปรับลดวงเงินลง,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิม 500 
บาทเปลี่ยนเปน 1,100 บาท ตามฐานเงินเดือน,ขอสําเนาบัตรขาราชการของ คุณธมนต
ลักษณใหม ใหถายมาทั้งดานหนาและดานหลัง,ขอสําเนาเลขที่บัญชี

สงขลา อบต.เกาะใหญ 61311 สม
มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร,รายไดคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (4,500)],ผูค้ํา
ประกันทั้ง 2 ราย เปนสมาชิกพนสภาพ

สงขลา อบต.จะโหนง 21364 สม
สัญญาเดิมไมถึง 25% (60,000 รวมประจําเดือน พ.ย. 60),ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิม
เปน 1,500 บาท

สงขลา อบต.บาโหย 26807 สม ทะเบียนบานผูค้ําประกัน คุณฉวีวรรณ

สมุทรสงคราม อบต.บางแกว 42327 สม
บันทึกปรับลดวงเงินขอกูเปน 250,000 บาท,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท
,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน 3 เดือนยอนหลัง ของผูกูและผูค้ําคุณดุสิต

สระบุรี อบต.พุแค 4003 สม ปรับหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท

สระบุรี อบต.หนองสรวง 49894 สม
หนังสือสัญญาไมไดระบุชื่อผูค้ํา,ผูค้ําคุณนิธิกานต ใหรักษาการชําระตอเนื่องอีก 3 ด.,
หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิม 1,000 บาทเปลี่ยนเปน 2,000 บาทตามฐานเงินเดือน,
วงเงนิที่เสนอพิจารณาได 600,000 บาท ทําบันทึกขอปรับลดวงเงินลง

สุพรรณบุรี อบต.ยุงทะลาย 62840 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณฑกําหนด
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สุราษฎรธานี อบต.เลม็ด 23040 สม
เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณฑกําหนด ลดวงเงนิแลว ก็ยังไมได,ผูกู+ผูค้ํารหัส
 42697 คางชําระ]

หนองคาย อบต.หาดคํา 27751 สม
หนังสือค้ําประกัน คุณประสงค ไมคํารับรองของคูสมรส,สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบียน
บาน ของคูสมรสผูค้ําประกันคุณปรงค,หนังสือรับรองจากหนวยงานของผูค้ําคุณประสงค
มีคูสมรสแตไมไดจดทะเบียน

อางทอง อบต.คลองวัว 43064 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน และสหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (4,500) ลดวงเงินแลวยงัไมสามารถยื่นขอกูได

อางทอง อบต.โพธิ์มวงพันธ 43065 สห
แกไขแบบฟอรมใหม (ใชสําหรับกูหุน) ที่สมาชิกสงมาสําหรับกูสามัญโดยใชบุคคลค้ํา
ประกัน

อํานาจเจริญ อบต.สรางนกทา 59626 สม
 รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ
 (5,000)

อุดรธานี ทต.จําป 10683 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณฑกําหนด

อุดรธานี อบต.หนองไฮ 10739 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณฑกําหนด

อุตรดิตถ อบต.หาดลา 62732 สม
 รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(4,500)

อุบลราชธานี อบต.กุดลาด 25371 สม
 รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(5,000)

อุบลราชธานี อบต.โคกจาน 30782 สม
 หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิม 500 บาท เปลี่ยนเปน 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน,
[ฝายสินเชื่อ]

อุบลราชธานี อบต.นาสวง 62928 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณฑกําหนด

อุบลราชธานี อบต.นาสะไม 19618 สม  เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,เอกสารไมสมบูรณ
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อุบลราชธานี อบต.ปาโมง 42013 สม  ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิม 500 เปน 1,100 (เพ่ิมเติมไดรับแลว รอบตอไป)

อุบลราชธานี อบต.ไรนอย 23879 สม
 ปรับลดวงเงนิขอกูเปน 350,000 (เพ่ิมเติมไดรับ 23/11/60),ผูกู และผูค้ํารหัส 52592 
คางชําระ

อุบลราชธานี อบต.ไรนอย 47184 สม
วงเงนิที่เสนอพิจารณาได 70,000 บาท ถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทําบันทึกขอความขอ
ปรับลดวงเงนิลง,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิม 500 บาทเปลี่ยนเปน 1,100 บาท ตาม
ฐานเงินเดือน,ผูกู+ผูค้ํา คางชําระ

อุบลราชธานี อบต.หนองขอน 14229 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณฑกําหนด


