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กาฬสินธุ์ ทต.นามะเขือ 57781 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,000),มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร

กาฬสินธุ์ ทต.นามะเขือ 58703 สม
 ขาดสําเนาสมุดบญัชีธนาคารหนา้แรก,สัญญาเดิมไม่ถึง 25% (5,500 ยงัไม่รวม

ประจาํเดือน ก.ค.),ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100

กาฬสินธุ์ ทต.นามะเขือ 58705 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,000)

กาฬสินธุ์ ทต.นามะเขือ 59499 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์(3,500)

ขอนแก่น อบต.หวัหนอง 61950 สม หลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือตาํกวา่เกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

จนัทบุรี อบต.บางชนั 23210 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัคู่สมรสลายเซ็นไม่ตรงกบัเอกสารแนบ,หนงัสือสัญญาเงินกู ้

สามญัไม่ไดร้ะบุชือผูค้าํ,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํ คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้,แจง้สมาชิก

ทราบแลว้

ชลบุรี อบต.หนองขา้งคอก 51308 สม ปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 450,000 (ขอบนัทึกปรับลดวงเงิน)

รายงานเอกสารการยื่นกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2560
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ชุมพร อบต.นากระตาม 11169 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว,รายละเอียดเงินเดือนผูค้าํ

รหสั 11237  ขอ 3 เดือนยอ้นหลงั,หนงัสือคาํประกนัรหสั 11181 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น

ยนิยอม,หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้จากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 2,000 บาทต่อเดือน,วงเงิน

เสนอได ้900,000 บ.ถา้สมาชิกตอ้งการยอดนีใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอลดวงเงินลง

เชียงราย อบต.ดอยงาม 36841 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 6 ด. การชาํระตอ้งไม่เกินวนัที 5 ของเดือน

เชียงราย อบต.แม่จนั 3159 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

เชียงราย อบต.แม่จนั 55622 สม คา้งสินเชือธนาคาร

เชียงใหม่ ทต.เมืองเล็น 48527 สม สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ห้มดอายุ

เชียงใหม่ ทต.หนองแก๋ว 64568 สม ขอหนงัสือเพมิหุน้รายเดือนขนัตาํ 800 บาท, ติดต่อสมาชิกไม่ได้

นครราชสีมา อบต.คูขาด 38004 สม
 ใหผู้กู้รั้กษาประวติัการชาํระต่อเนืองอีก 10 เดือน แลว้ค่อยส่งเอกสารเขา้มาใหม,่ขาดขอ

มูลเครดิตบูโรของผูกู้ ้

นครราชสีมา อบต.บา้นปรางค์ 19345 สห
ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมไดเ้นืองจากยงัมีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนัอยู ่(หกักลบ

หนีเดิมยงัไม่ได)้,เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั (เงินกูส้ามญั)

นครราชสีมา อบต.โพนทอง 10053 สม เพมิผูค้าํอีก 2 คน ใหท้าํเอกสารใหม,่หนงัสือคาํประกนัไม่ไดร้ะบุชือผูกู้ ้

นครราชสีมา อบต.หนองบวันอ้ย 16667 สห
ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมไดเ้นืองจาก ติดภาระคาํประกนัสัญญาสมาชิกทถีูกใหพ้น้สภาพ

แลว้
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น่าน พระพุทธบาทเชียงคาน55932 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

น่าน อบต.นาไร่หลวง 9250 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

บึงกาฬ ทต.ศรีสาํราญ 30087 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

บึงกาฬ ทต.ศรีสาํราญ 40779 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ/์เอกสารไม่สมบูณณ์

บึงกาฬ ทต.ศรีสาํราญ 41213 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

บุรีรัมย์ อบต.ศรีภูมิ 60436 สห ทาํประวติัการชาํระต่อเนืองอยา่งนอ้ย 1 ปี ต่อเนือง

บุรีรัมย์ อบต.สาํโรงใหม่ 42807 สม รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์(3,500)

บุรีรัมย์ อบต.สีเหลียม 21723 สห ติดภาระคาํประกนัสัญญาทีชาํระไม่ปกติ ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได้

บุรีรัมย์ อบต.หนองบวั 23302 สม
 ชาํระหุน้ต่อเนือง อีก 3 เดือน,กูไ้ด ้80,000 บาท ขอบนัทึกลดวงเงิน,ขอหนา้สมุดบญัชีไม่

รับรองสาํเนา

บุรีรัมย์ อบต.หนองบวั 43654 สม มีประวติัการชาํระไม่ต่อเนือง รักษาประวตัิอีก 1 ปี

ปทุมธานี ทต.ลาํลูกกา 58600 สม
หนงัสือสัญญาเงินกูแ้กไ้ขใหม่ผูค้าํหา้มเป็นพยานและคาํยนิยอมของคู่สมรสลายเซ็นไม่

ตรงกบัเอกสารแนบ,ไม่รับโทรศพัท ์ 21-7-60

ปัตตานี อบต.ตะโละไกรทอง 4092 สม
คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไขการกูส้ามญั  ยงัไม่สามารถกู้

ได้

ปัตตานี อบต.นาประดู่ 14858 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด/เอกสารไม่สมบูรณ์
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ปัตตานี อบต.ป่าไร่ 50523 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ปัตตานี อบต.ปุโละปุโย 46406 สม
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั (แกไ้ขชือผูค้าํประกนัใหม่),หนงัสือเพมิค่าหุน้รายเดือนจากเดิม

เป็น 1,500 บาท,จนท.โทรแจง้สมาชิก 04/07/60

ปัตตานี อบต.แหลมโพธิ 55689 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,500),สัญญาเดิมไม่ถึง 25%

พะเยา อบต.แม่อิง 62523 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,000)

พะเยา อบต.แม่อิง 63479 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(6,000)

พะเยา อบต.อ่างทอง 9783 สม หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน

พิจิตร อบต.ไผท่่าโพ 626 สม
เปลียนผูค้าํประกนั คุณชุติยาทิพย ์คาํเตม็ 3 สัญญา,หนงัสือเพมิค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 750

 เป็น 1,500 บาท

พิจิตร อบต.หว้ยร่วม 62402 สม หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100 บาท

พิษณุโลก อบต.สมอแข 29273 สม เพมิผูค้าํประกนั วงเงินเกิน 1 แสน (ผูค้าํระดบัปฏิบติัการคาํคนเดียวไม่ได)้

เพชรบูรณ์ อบต.นายม 59875 สม
ผูค้าํรหสั 37182 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้,ผูค้าํรหสั 37186 อยูร่ะหวา่งปรับโครงสร้างหนียงัคาํ

ไม่ไดต้อ้งชาํระ 1 ปีขึนไป ,เงินเดือน ขอ 3 ด.ยอ้นหลงั
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ภูเก็ต อบต.เทพกระษตัรี 13159 สม

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั+หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน+หนงัสือยนิยอมให้

ติดตามทวงถามหนี คู่สมรสหา้มเป็นพยาน,หนงัสือคาํประกนั+หนงัสือยนิยอมใหส่้วน

ราชการหกัเงิน ของผูค้าํ 2 ราย คู่สมรสผูกู้ห้า้มเป็นพยาน,บตัรประชาชนคู่สมรส คุณพร

ศกัดิ หมดอายุ

มหาสารคาม อบต.ดอนงวั 1138 สม คา้งสินเชือธนาคาร,เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

มหาสารคาม อบต.เมก็ดาํ 34216 สม ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้ ้

มุกดาหาร ทต.มุก 5004 สม ชาํระต่อเนือง 12 งวดติดต่อกนั

มุกดาหาร อบต.หนองแวง 64497 สม เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํรหสั 44995 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้

แม่ฮ่องสอน อบต.ป่าแป๋ 40807 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทคีา้งชาํระ ยงัไม่สามารถกูโ้ดยใชหุ้น้คาํประกนัได้

ยโสธร อบต.สงยาง 52356 สม
ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร ไม่สามารถคาํนวณสิทธิกูไ้ด,้หนงัสือคาํประกนั ผูค้าํไม่ระบุ

สถานะภาพโสด (เป็นผูกู้เ้ซ็นมา), หนงัสือเพมิค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100 บาท

ยะลา อบต.ละแอ 32880 สม
ขาดเอกสารขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัไม่สามารถคาํนวณวงเงินกูไ้ด)้,หนงัสือเพมิค่าหุน้ราย

เดือนจากเดิม 2,000 เป็น 2,600 บาท

ร้อยเอด็ ทต.เชียงใหม่ 31078 สห
มีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนัอยู ่ยงัไม่สามารถกูส้ามญัโดยใชหุ้น้คาํประกนัได ้(เป็น

เงินกูป้ระเภทเดียวกนั)

ร้อยเอด็ อบต.กู่กาสิงห์ 47529 สม สัญญาเดิมยงัไม่ครบ 25% แจง้สมาชิกทราบแลว้
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ร้อยเอด็ อบต.นาอุดม 13360 สม
ลดผูค้าํลง 1 คนรหสั 31127 เนืองจากคา้งชาํระต่อเนืองกนัหลายงวด ยงัคาํไม่ได,้สมาชิก

ทราบแลว้

ร้อยเอด็ อบต.บ่อพนัขนั 17242 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทถีูกใหอ้อกและมีหนีคา้งชาํระอยู ่ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได้

ร้อยเอด็ อบต.อาจสามารถ 50097 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ระนอง อบต.ละอุ่นเหนือ 34625 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(5,000)

ระยอง ทต.กองดิน 25076 สม
ขอบนัทึกปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 270,000, หนงัสือเพมิค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100 

บาท,หนงัสือคาํประกนัผูค้าํทงั 2 ราย มีคู่สมรสไม่ตอ้งรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส

ลพบุรี อบต.โก่งธนู 57527 สม
คา้งสินเชือธนาคาร / ยงักูไ้ม่ได,้เงินตน้สามญัสัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25%(พงึชาํระได ้ 

16% )

ลาํปาง อบต.บา้นแหง 28186 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,500),มีประวติัคา้ชาํระสินเชือธนาคาร

ศรีสะเกษ อบต.ทุ่งสวา่ง 42483 สห
ติดภาระคาํประกนัสัญญาทีถูกใหอ้อก เนืองจากคา้งชาํระ,ยงัมีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํ

ประกนัอยู ่ไม่สามารถกูหุ้น้ได ้(เป็นเงินกูป้ระเภทเดียวกนั)

ศรีสะเกษ อบต.สวาย 32403 สห แกไ้ขหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั  ไม่ไดย้นืยนัสถานะภาพ
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ศรีสะเกษ อบต.สังเมก็ 55059 สม

เพมิผูค้าํประกนั 1 ราย วงเงินเกิน 6 แสน (ใชช้าํนาญงาน 2 คน เงินเดือนไม่ถึง 2 หมืน 

ไม่ได)้,บตัรขา้ราชการผูค้าํ เสาวณีย ์หมดอาย,ุหนงัสือเพมิค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,000 

เป็น 1,500 บ.

สกลนคร ทต.ตองโขบ 37710 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

สกลนคร อบต.ขมิน 5844 สม  มีประวติัคา้งชาํระสินเชือธนาคาร รักษาประวติั 1 ปี (สินเชือธนาคาร, สหกรณ์)

สกลนคร อบต.เหล่าโพนคอ้ 9740 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ยอดเงินคงเเหลือไม่เขา้เเงือนไข

สกลนคร อบต.เหล่าโพนคอ้ 22704 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงอืนไข

สตูล อบต.เกตรี 2442 สม คา้งสินเชืองธนาคาร /เอกสารไม่สมบูรณ์

สิงห์บุรี อบต.บา้นหมอ้ 31739 สม เปลียนผูค้าํประกนั คุณภทัราภรณ์ สิทธิคาํเตม็,บนัทึกปรับลดวงเงินขอกูเ้งินเป็น 580,000

สุโขทยั อบต.บา้นป้อม 13971 สห ติดภาระคาํประกนัสมาชิกทคีา้งชาํระ อนุมติักูไ้ด ้24,000 บาท

สุพรรณบุรี อบต.วงัคนั 58303 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

สุพรรณบุรี อบต.หวัโพธิ 58505 สม คา้งสินเชือธนาคาร / ยงักูไ้ม่ได,้ ผูค้าํคา้งติดต่อกนัหลายงวดยงัคาํไม่ได้

สุราษฎร์ธานี ทต.เพชรพะงนั 31672 สห
ยงัไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได ้เนืองจากยงัมีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนัอยู ่เป็นเงินกู ้

ประเภทเดียวกนั (สามญั) ยงัไม่สามารถหกักลบหนีเดิมได้

หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 10110 สม เอกสารไม่สมบูรณ์ใหท้าํมาใหม่ทงัชุด / แจง้สมาชิกแลว้
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หนองบวัลาํภู อบต.เทพคีรี 22618 สห
ไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได ้เนืองจากมีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนัอยู ่(เป็นเงินกู้

ประเภทเดียวกนั)

อ่างทอง อบต.สีบวัทอง 53079 สม รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

อาํนาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง 20517 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลกัฐานเกณฑ์

อาํนาจเจริญ อบต.สร้างนกทา 29112 สห
ไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได ้เนืองจากมีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนัอยู ่(เป็นเงินกูป้ระเภท

เดียวกนั)

อุดรธานี ทต.ผาสุก 51230 สม
ขอบนัทึกปรับลดวงเงินกูเ้ป็น 70,000, หนงัสือค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100, เปลียน

ผูค้าํ คุณวินสั คา้งชาํระ

อุดรธานี ทต.หนองไผ่ 10790 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

อุดรธานี อบต.เชียงดา 57772 สม

หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 800 บาท เป็น 1,100 บาท ตามอตัราเงินเดือน 

(ตามระเบียบฯ),หนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั[ผูกู้ร้ะบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ยนืยนัไม่มีคู่

สมรส แต่ ไดรั้บคาํยนิยอมจากคู่สมรสพร้อมแนบหลกัฐานมาพร้อม),สาํเนาบตัร

ขา้ราชการผูค้าํประกนัใหม่ (ผา่นการรับรองมาแลว้รอบที 3) ใชฉ้บบัทีไม่เคยผา่นการ

รับรองมาก่อน

อุดรธานี อบต.เชียงดา 62284 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือไม่เขา้เงือนไข

อุดรธานี อบต.นายงู 12412 สม เอกสารไม่สมบูรณ์ใหท้าํใหม่ทงัชุด / แจง้ผูกู้ท้ราบแลว้
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อุดรธานี อบต.บา้นดุง 59890 สม
ขอ้มูลเครดิตบูโรอายเุกิน 3 เดือน (ขอใหม่),ขอบนัทึกปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 150,000,

ขาดหนงัสือยนิยอมใหติ้ดตามทวงถามหนี

อุดรธานี อบต.บุ่งแกว้ 49492 สค
เพมิผูค้าํประกนั วงเงินเกิน 5 แสน ใชผู้ค้าํคนเดียวไม่ได,้แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับ

โครงสร้าง+หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้าง เพมิชือผูค้าํ

อุดรธานี อบต.หายโศก 10615 สม คู่สมรส คุณภาวร รับรองสําเนาไม่ตรงกบัหนงัสือคาํประกนั

อุตรดิตถ์ ทต.พระเสดจ็ 25874 สม รายไดห้ลกัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ์) คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์(4,500)


