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กาญจนบุรี อบต.วงัดง้ 43901 สห
ขอหนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจาก 1,100 บาท เป็น 1,500 บาท (ตามอตัรา

เงินเดือน),ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย

กาฬสินธุ์ ทต.ภูสิงห์ 58706 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,500)

กาฬสินธุ์ ทต.หนองใหญ่ 8128 สม
 ขอหนงัสือรับรองบุคคลของคุณฤทธิชยั จากหน่วยงานวา่อยูร่ะดบัอาํนวยการตน้จริง,ผูค้าํ

 19263 มีประวติัคา้งชาํระ

กาฬสินธุ์ อบต.กมลาไสย 36415 สม
ปรับลดวเงินขอกูเ้ป็น 420,000บาท,เปลียนผูค้าํประกนั หรือลดผูค้าํประกนัเหลือ 2 คน

,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100 บาท

กาฬสินธุ์ อบต.โนนสะอาด 19264 สม

ผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดล้งนาม,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ ผูค้าํรหสั 27023 คา้งชาํระ

ต่อเนืองหลายงวด,ขาดหนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหักเงินชาํระหนีของผูค้าํทุกคน,

สาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้าํรหสั 19265,เอกสารคู่สมรสของ 19265 สถานะนาง,หนงัสือ

เพิมหุน้รายเดือนจากทีเคยส่งเปลียนเป็น 1,100 บาท,สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% (ชาํระ

เพิมอีก 27,350) หรือถา้ไม่เพมิเงินตอ้งลดวงเงินลงเหลือ 500,000 บาท

กาํแพงเพชร อบต.คลองนาํไหล 62459 สม ผูค้าํคา้งชาํระรหสั 63879

ขอนแก่น ทต.นาํออ้ม 30955 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(5,000)

ลงรับเอกสารตั้งแตวันท่ี 1 -31 สิงหาคม 2560

รายงานเอกสารการยื่นกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ
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ขอนแก่น อบต.กุดเคา้ 57540 สม
ขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาบตัรขา้ราชการ ทะเบียนบา้นผูค้าํรหสั 64616

 รับรองสาํเนาบตัรไม่ตรงกบัหนงัสือคาํประกนั,ติตต่อสมาชิกไม่ได้

ขอนแก่น อบต.ศรีสุข 35870 สม
หลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,เอกสารไม่สมบูรณ,์คา้งสินเชือ

ธนาคาร

ขอนแก่น อบต.หวันาคาํ 30940 สม คาํนวณรายไดห้ลงัหกัรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือยงัไม่เขา้เงือนไข

ฉะเชิงเทรา ทต.ดอนฉิมพลี 59600 สม
เงินคงเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 (9,000)

ชลบุรี อบต.ทุ่งขวาง 64744 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโรของผูกู้ ้/ ผูกู้ก้ารชาํระยงัไม่ครบ 1 ปี ใหช้าํระอีก 3 เดือน,เอกสาร

สารไม่ระบุทีอยู/่ไม่ลงวนัที/พยานไม่ครบ,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่[ผูค้าํรหสั 57707 

ขาดการชาํระต่อเนือง 2 ปี ยงัไม่สามารถคาํไดใ้หเ้ปลยีน

ชยันาท อบต.สะพานหิน 47462 สม
รายไดเ้งินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ,ประวติั

การชาํระไม่ต่อเนือง

เชียงราย อบต.ปลอ้ง 26976 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, รถ, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(5,000),มีประวติัคา้งชาํระสินเชือ ธกส.

เชียงราย อบต.ศรีดอนไชย 53196 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้นร่วม, สหกรณ)์ คงเหลือไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์(4,500)

เชียงใหม่ อบต.ท่าวงัพร้าว 62866 สม
สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25%  พงึชาํระได ้ 7%,ผูค้าํรหสั 62861+62860 คา้งชาํระ ยงัไม่

สามารถคาํใหไ้ด้
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ตรัง ทต.นาตาล่วง 61398 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

นครพนม อบต.บา้นผงึ 16153 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

นครพนม อบต.ยอดชาด 63774 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 21684 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(5,000)

นครราชสีมา อบต.สามเมือง 44362 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

นครศรีธรรมราช ทต.ขนุทะเล 37534 สม

ขอหนงัสือคาํขอกูใ้หม่ เขียนชือผูค้าํผดิ,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ เขียนชือผูค้าํผดิ และ

คู่สมรสไม่ไดล้งนามยนิยอม,ขอหนงัสือคาํประกนัใหม่ ของรหสั 37532 ระบุใหด้ว้ยคาํ

ประกนัใหม่ใคร และขอสาํเนาบตัรคู่สมรสใหม่ บตัรหมดอาย,ุขอหนงัสือคาํประกนัใหม่

รหสั 46007 กรณีโสด ไม่ตอ้งใหบุ้คคลอืนมาลงนามยนิยอม

บุรีรัมย์ อบต.ตลาดโพธิ 14510 สม  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์(5,000)

บุรีรัมย์ อบต.ทุ่งจงัหนั 33167 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ)์ คงเหลือไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์(4,500)

บุรีรัมย์ อบต.เมืองแฝก 11975 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร (ยงัไม่สามารถคาํนวณสิทธิกูไ้ด)้,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัของผูกู้ ้

ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํทงั 2 ราย ไม่มีคาํยนิยอมของคู่

สมรส,สาํเนาบตัรประชาชนคู่สมรสของคุณสุทศัน์หมดอายุ

บุรีรัมย์ อบต.หนองกง 52128 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ
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ปทุมธานี อบต.บางกระบือ 52469 สม คา้งชาํระสินเชือธนาคาร

ประจวบคีรีขนัธ์ อบต.เขาลา้น 28674 สม

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่[ผูค้าํรหสั 64826 , 65019 อายสุมาชิกยงัไม่ถึง 1 ปี ยงัไม่มีสิทธิ

คาํ,วงเงินหลงัหกัภาระค่ใชจ่้ายต่างไปลว้ เสนอพิจารณาได ้370,000 บ. ถา้สมาชิกตอ้งการ

ยอดนีใหท้าํบนัทึกขอ้ความขอปรับลดวงเงินลง ,หา้มนาํผูกู้+้ผูค้าํมาเป็นพยานใหก้นั,แจง้

สมาชิกทราบแลว้

พระนครศรีอยธุยา อบต.พระขาว 56719 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

พิจิตร อบต.วงัหลุม 26493 สม

การชาํระไม่ต่อเนือง ใหส้มาชิกชาํระอีก 6 ด. ติดต่อกนั แลว้ค่อยส่งเอกสารมาใหม่,

เอกสารไม่สมบูรณ์ หา้มนาํผูค้าํมาเป็นพยานใหก้นั,สามารถกูส้ามญัหุน้แทน (90% ของทุน

เรือนหุน้),

พิจิตร อบต.หวัดง 7476 สม
ขอหนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 2,000 ตามฐานเงินเดือน,ของ

หนงัสือรายละเอียดเงินเดือนผูค้าํ 3 เดือน ยอ้นหลงั,แจง้สมาชิกทราบแลว้ / ศุจินธร

พิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ 47994 สม

บนัทึกปรับลดวงเงินกู ้300,000 บาท,เปลียนผูค้าํใหม่ คุณภทัรภร คาํ 3 สัญญา,ขาด

หนงัสือยนิยอมติดตามทวงถามหนี,หนงัสือคาํคุณทว ีคู่สมรสไม่ลงลายมือชือ,แกไ้ข

หนงัสือขอกูเ้งินสามญั+หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั เปลยีนชือผูค้าํใหม่

มุกดาหาร ทต.คาํชะอี 44626 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด,ผูค้าํๆเตม็ 3 

สัญญาแลว้

มุกดาหาร อบต.หนองแวง 47295 สห
ไม่สามารถกูหุ้น้สะสมได ้เนืองจากมีหนีสามญัโดยใชบุ้คคลคาํประกนัอยู ่(เป็นสามญั

ประเภทเดียวกนั)
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แม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจาํแป่ 62499 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนือง 1 ปี

ยะลา อบต.กาลอ 53880 สม บนัทึกปรับลดวงเงินเป็น 100,000บาท,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100 บาท

ร้อยเอด็ ทต.โนนสวรรค์ 56756 สม
เงินเหลือไม่เงินไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ,เอกสาร

ไม่สมบูรณ์

ร้อยเอด็ อบต.ดอกลาํ 13663 สม ชาํระหนีเดิมไม่ถึง 25%,ผูค้าํรหสั 13661 คา้งชาํระ

ร้อยเอด็ อบต.สามขา 51770 สม
ใหผู้กู้รั้กษาประวติัการชาํระต่อเนืองอีก 6 ด.นบัจากเอกสารเขา้ แลว้ค่อยส่งเอกสารเขา้มา

ใหม่

เลย ทต.นาอาน 26422 สม
ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร (ไม่สามารถคาํนวณสิทธิกูไ้ด)้,สัญญาเดิมยงัส่งไม่ถึง 25%,เปลียนผู ้

คาํประกนั ผูค้าํรหสั 56939 คา้งชาํระ,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 2,000 บาท

เลย ทต.ผาอินทร์แปลง 10928 สม

สิทธิกูไ้ด ้190,000 บาท,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดรับเงินประจาํตาํแหน่ง,คู่สมรส

รับรองสาํเนาบตัรและทะเบียนบา้นไม่ตรงกบัหนงัสือสัญญาเงินกู,้เปลียนผูค้าํรหสั 39022

 คาํ 3 สัญญาแลว้,ขอหนงัสือคาํประกนัใหม่ รหสั 39028 ระบุดว้ยคาํประกนัใคร

เลย อบต.จอมศรี 57765 สม ขอหนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 800 บาท

ศรีสะเกษ อบต.คูซอด 32357 สม
สัญญาเดิมไม่ถึง 25% (ชาํระเพมิ 68,900 รวมรายเดือน),บนัทึกปรับลดวงเงินขอกูเ้ป็น 

800,000 บาท

ศรีสะเกษ อบต.ผกัแพว 33372 สม ลดวงเงินขอกูเ้ป็น 30,000
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ศรีสะเกษ อบต.เสียว 19810 สม
รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ยงัไม่พอ,

เอกสารไม่สมบูรณ์

ศรีสะเกษ อบต.หวัชา้ง 44927 สม
หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 800 บาท,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่

 ผูค้าํคุณประยรู คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้ แกไ้ขเอกสารใหม่

สกลนคร ทต.ตองโขบ 9737 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

สกลนคร ทต.นาซอ 7995 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ประวติัการชาํระหุน้ไม่ต่อเนือง

สกลนคร อบต.หว้ยยาง 62645 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, สหกรณ)์ คงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

(4,500)

สงขลา อบต.ท่าบอน 55309 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,000)

สงขลา อบต.ท่าหิน 39266 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์(4,500)

สระบุรี อบต.เริงราง 47941 สม รักษาประวติัการชาํระต่อเนืองอีก 8 ด. นบัจากเอกสารเขา้ แลว้ค่อยส่งเอกสารเขา้มากูใ้หม่

สุโขทยั อบต.หนองตูม 11270 สม

ชาํระตน้สามญัเดิมยงัไม่ถึง 25% ชาํระเพมิอีก 87,792 บาท,หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจาก

เดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ2,000 บาท,วงเงินทีเสนอพิจารณากูไ้ด ้900,000 บาท ถา้

สมาชิกตอ้งการยอดนีใหท้าํบนัทึกขอปรับลดวงเงินลง
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สุพรรณบุรี อบต.วงัคนั 28519 สม
ใหล้ดวงเงินลงเหลือ 650,000 บาท เนืองจากติดภาระคาํประกนัสมาชิกทีพน้สภาพแลว้

,สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25 % ,ใหส้มาชิกชาํระเงินเพมิเขา้มาอีก,แจง้สมาชิกทราบแลว้

สุราษฎร์ธานี อบต.อิปัน 28789 สม

บนัทึกปรับลดวงเงินกูเ้ป็น 250,000 บาท,ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500 บาท,

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้ไ้ม่ไดร้ะบุสถานะภาพโสด/สมรส,หนงัสือคาํประกนั คุณ

ชาญยทุธ มีคู่คาํยนิยอมคู่สมรสแลว้ ไม่ตอ้งเซ็นรับรองวา่ไม่มีคู่สมรสอีก

สุรินทร์ อบต.นอกเมือง 38763 สม

หนงัสือขอกูเ้งินสามญั+หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั แกไ้ขชือผูค้าํประกนัใหม่,ปรับค่าหุน้

รายเดือนจากเดิมเป็น 1,100บาท,หนงัสือคาํประกนั คุณอรอุมา ไม่ระบุชือผูกู้,้รายละเอียด

เงินเดือน 3 เดือน ของผูค้าํอรอุมา

หนองคาย อบต.ท่าบ่อ 50862 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ลดวงเงินแลว้ก็ยงัไม่พอ

หนองคาย อบต.บา้นโพธิ 64481 สม

ขาดขอ้มูลเครดิตบูโร,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม,่ไม่ลงรายละเอียดผูค้าํ และคู่สมรส

ไม่ไดล้งนามยนิยอม,บตัรประจาํตวัประชาชนคู่สมรสหมดอายแุละตอ้งใหคู่้สมรสรับรอง

สาํเนาบตัรเอง

อุดรธานี อบต.เชียงหวาง 62262 สม สัญญาเดิมชาํระยงัไม่ถึง 25% ชาํระเงินเพมิอีก 13,800 บาท,ผูค้าํรหสั 62260 คา้งชาํระ

อุดรธานี อบต.บา้นขาว 16509 สม ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเป็น 1,500 บาท

อุดรธานี อบต.บา้นหินโงม 36034 สม
ยงักูไ้ม่ได ้ประวตัิเคยปรับโครงสร้างหนี,หลงัหกัเงินรายได ้เงินคงเหลือไม่เป็นไปตาม

เกณฑที์สหกรณ์กาํหนด

อุตรดิตถ์ อบต.ด่านแม่คาํมนั 7480 สม  รายไดห้ลงัหกัเงินคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้ยงัไม่พอ
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อุตรดิตถ์ อบต.บา้นเสียว 59464 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์(4,500)

อุบลราชธานี อบต.โคกสว่าง 62995 สม

หนงัสือคาํประกนั+หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํคุณทศันีย ์ใหคู่้สมรสผู ้

คาํคุณนนัทิกานตเ์ซ็นเป็นพยานไม่ได,้ผูค้าํคุณทศันีย ์ไม่รับรองสาํเนาบตัรขา้ราชการ+

บตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น,ไม่สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทยของผูกู้,้เปลียนผูค้าํ

ประกนัทงั 2 ราย (หรือถา้ไม่เปลยีนผูค้าํตอ้งรักษาประวติัอีก 3 เดือน)

อุบลราชธานี อบต.เตย 19576 สม เปลียนผูค้าํ รหัส 19578 คาํเตม็ 3 สัญญา,ขาดสาํเนาทะเบียนบา้นคุณนพรัตน ์และคู่สมรส

อุบลราชธานี อบต.หนองบก 14740 สม
หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 1,500 บาท,วงเลบ็มุมซองถึง

[คุณศุจินธร]

อุบลราชธานี อบต.หนองบก 32509 สม
ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 500 เป็น 1,500 บาท,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั ผูกู้ไ้ม่ระบุ

สถานภาพโสด/สมรสสาํเนาบตัรประชาชน คุณทิพวรรณ หมดอายุ

อุบลราชธานี อบต.หนองฮาง 35714 สม เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ

อุบลราชธานี อบต.หว้ยฝ้ายพฒันา 64506 สม
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (สินเชือบุคคลธนาคาร, บา้น, สหกรณ)์ คงเหลือตาํกวา่เกณฑ ์

(4,500)

อุบลราชธานี อบต.เหล่าบก 52589 สม
รายไดค้งเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด ลดวงเงินแลว้กย็งัไม่พอ,เอกสารไม่

สมบูรณ์


