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กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 43968 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร,สําเนาทะเบียนบานของผูกู,สําเนาเลขที่บัญชี / สําเนาบัตรขาราชการ,
หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 800 บาท

กาญจนบุรี อบต.ทาตะครอ 40833 สม หลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลวก็ยังไมพอ

กาฬสินธุ ทต.นาขาม 24987 สม
ภาระคาใชจายเงินไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ยังกูไมได,คางสินเช่ือธนาคาร,
เอกสารไมสมบูรณ หลายอยาง

กาฬสินธุ ทต.นาขาม 36427 สม
 แกไขเอกสารใหมหมด ผูกู+ผูค้ํา หามเปนพยานใหกัน,หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ใหเฉพาะ
คูสมรสเซ็นคนเดียว,หนังสือค้ําประกันคํายินยอมคูสมรสใหคูสมรสเซ็นคนเดียว,หนังสือเพิ่ม
หุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บาทตามเลทฐานเงนิเดือน

กาฬสินธุ อบต.แจนแลน 42143 สม รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (5,000)

กาฬสินธุ อบต.แซงบาดาล 54904 สม มีประวัติคางชําระเครดิตบูโร

กาฬสินธุ อบต.หนองอิเฒา 42610 สม หนังสอืเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมท่ีเคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บาท

กําแพงเพชร อบต.โกสัมพี 16616 สม
รายไดหลังหักคาใชจายสินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(6,000)

ขอนแกน อบต.โนนทัน 7255 สม หลังหักภาระตางๆเงินคงเหลือไมเปนตามเกณฑที่สหกรณกําหนด (7,000),เอกสารไมสมบูรณ

รายงานเอกสารการย่ืนกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่ 1 -29 กันยายน 2560
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ขอนแกน อบต.หวยเตย 64074 สม บันทึกขอความขอปรับลดวงเงินกูลง 150,000 บาท

จันทบุรี ทต.ทับชาง 58497 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

ชลบุรี ทต.บานบึง 33122 สม คางชําระสินเชื่อธนาคาร,เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

เชียงราย ทต.ดอยลาน 26959 สม
ขอหนังสือเพ่ิมหุนรายเดือนขั้นต่ํา 1,500 บาท,ขอหนังสือค้ําประกันของผูค้ํารหัส 5087 
ใหมกรณสีมรสแลว ไมตองลงนามยืนยันไมมีคูสมรสตามกฎหมาย,ขอหนังสือยินยอมใหหัก
เงินชําระหนี้ของผูค้ําท้ัง 2 ราย

ตรัง อบต.ควนธานี 33599 สห
หนังสือขอกูเงนิสามัญ , หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ,ระบุยอดกู 50,000 บาท ซึ่งมีหนี้สามัญ
เดิมอยู ไมสามารถหักกลบสัญญาเดิมได (ใหระบุยอดเงนิกู 220,000. บาท หลังหักหนี้สามัญ
เดิมแลวจะไดเงนิ 56,970.98 บาท)

ตาก อบต.ปามะมวง 25943 สม ทําหนังสือบันทึกขอความขอปรับลดวงเงนิลงเหลือ 150,000 บาท,โทรแจงสมาชิกทราบแลว

ตาก อบต.ปามะมวง 64641 สม
รายไดหลังหักคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด ยังกูไมได,ผู
ค้ํารหัส 25943 ค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว

ตาก อบต.ปามะมวง 64642 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคธนาคาร, รถ, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(4,000)

นครปฐม อบต.ศรีษะทอง 26776 สม
หลังหักภาระแลววงเงินท่ีเสนอพิจารณาได 450,000 บาทหากผูกูตองการใหทําบันทึก
ขอความขอลดวงเงนิลง,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปน 1,500 บ. ตาม
เลทฐานเงินเดือน,ขาดรายละเอียดเงนิเดือนของผูค้ํารหัส 34554

นครราชสีมา อบต.ปากชอง 59657 สม  รายไดหลังหักสินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (4,500)
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นาน อบต.และ 53848 สม
หลังหักภาระคาใชจายตางๆแลว เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลด
วงเงนิแลวก็ยังไมพอ

บึงกาฬ อบต.หนองยอง 3794 สห
หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน จาก 1,000 เปน 2,0000 บาท ปรับตามอัตรา
เงินเดือน,สําเนาบัตร ปชช. คูสมรสหมดอายุป 52,ติดตอแลวสมาชิกไมรับสาย (28-9-60)

บุรีรมัย ทต.ศรีสตึก 3328 สม คางสินเช่ือธนาคาร,เอกสารไมสมบูรณ

บุรีรมัย ทต.แสลงโทน 30536 สห ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากยังมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู]

บุรีรมัย อบต.ทะเมนชัย 13232 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร, บาน, รถ, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (6,000)

บุรีรมัย อบต.หนองขมาร 63769 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

บุรีรมัย อบต.หนองขมาร 63770 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

ปทุมธานี อบต.บางกระบือ 52469 สห  แกไขหนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ไมระบุสถานะภาพ

พระนครศรีอยุธยา อบต.บานขวาง 60170 สม
สัญญาเดิมไมถึง 25% (18,000 รวมประจําเดือน),ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปนเดือนละ
 1,500 บาท

พระนครศรีอยุธยา อบต.หนาโคก 8320 สม
วงเงนิที่เสนอพิจารณาได 240,000 (ถาสมาชิกรับขอบันทึกปรับลดวงเงนิ),ขยายงวดชําระ
จาก 60 เปน 72 งวด

พัทลุง ทต.ดอนประดู 22316 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโรของผูกู,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 
1,100 บาท ตามเลทฐานเงินเดือน,แจงสมาชิกทราบแลว

พัทลุง อบต.ชะมวง 17413 สห ยังกูหุนไมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่พนสภาพแลว

พัทลุง อบต.ชะมวง 26100 สห ติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหพนสภาพ ยังกูหุนไมได
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ภูเก็ต ทต.ศรีสุนทร 8222 สม รกัษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 1 ป คอยสงเอกสารเขามากูใหม

รอยเอ็ด ทต.ชมสะอาด 55214 สม
ปรับลดวงเงนิกูเปน 370,000 บาท,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท,เปลี่ยนผู
ค้ําประกัน คุณสมปอง ค้ําเต็ม 3 สัญญา,แกไขหนังสอืขอกูเงินสามัญ + หนังสือสัญญาเงินกู
สามัญ (เปลี่ยนชื่อผค้ําประกันใหม),จนท.ติดตอสมาชิก 26/09/2560

รอยเอ็ด อบต.พระเจา 23420 สม
คางสินเช่ือธนาคาร,ประวัติคางสหกรณ รักษาประวัติ 1 ป,ชําระตนสัญญาเดิมยังไมถึง 25 %
 (13%),เอกสารไมสมบูรณหลายอยาง

รอยเอ็ด อบต.หนองพอก 17736 สม
รายไดหลังหักสินเชื่อบุคคลธนาคาร, บาน, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(7,000),[สัญญาเดิมยังไมถึง 25%

ลพบุรี อบต.โพธิ์เกาตน 52078 สม มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคารรักษาประวัติบูโร 1 ป

เลย ทต.นาดวง 56405 สม

หนังสือสัญาเงินกูไมไดระบุชื่อผูค้ํา,หนังสือค้ําประกันไมไดระบุชื่อผูกู,หนังสือเพิ่มหุนราย
เดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,100 บาทตามเลทฐานเงนิเดือน,รายไดหลังหัก
ภาระตางๆแลววงเงนิที่เสนอพิจารณาได 240,000 บาทถาตองการยอดนี้ใหทําบันทึก
ขอความขอปรับลดวงเงนิลง,แจงสมาชิกทราบแลว

เลย อบต.ปากตม 55883 สม หักภาระตางๆเงินไมเหลือตามเกณฑที่สหกรณกําหนด (4,500)

ศรีสะเกษ อบต.บักดอง 33429 สม
เพ่ิมผูค้ํา 1 ราย,แกไขหนังสอืขอกูเงินสามัญ + หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ (เพ่ิมชื่อผูค้ํา),
รายละเอียดเงนิเดือน 3 เดือนยอนหลังลาสุด,จนท.ติดตอสมาชิก 26/09/60

ศรีสะเกษ อบต.สังเม็ก 58219 สม
ใหสมาชิกรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 10 เดือน แลวคอยสงเอกสารเขามาใหม 
เนื่องจากการชําระไมตอเนื่อง

สกลนคร อบต.คําสะอาด 28062 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ
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สุโขทัย ทต.ตลิ่งชัน 1107 สม ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิม 750 เปน 1,500 บาท

สุโขทัย ทต.ตลิ่งชัน 51834 สม
รายไดหลังหักสินเชื่อบุคคลธนาคาร, รถ, บาน, สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(7,000),มีประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร

สุโขทัย อบต.ปากแคว 50491 สม
 ปรับลดวงเงนิกูเปน 270,000 บาท,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 800 บาท,เปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน คุณนัทธมน ค้ํา 3 สัญญา,แกไขหนังสอืขอกูเงินสามัญ+หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ 
แกไขชื่อผูค้ําประกันรายใหม,หนังสือค้ําคุณวรรณลกัษ ไมเขียนนามสกุล(ผูค้ํา)

สุโขทัย อบต.ปากแคว 58921 สม เงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

สุโขทัย อบต.วังใหญ 55002 สม
รายไดหลังหักภาระคาใชจายตางๆแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลด
วงเงนิแลวก็ยังไมพอ

หนองบัวลําภู ทต.บานคอ 63509 สม มีประวัติคางชําระเครดิตบูโร

อางทอง อบต.ปางิ้ว 29287 สม รายไดหลังหัก สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน และสหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (6,000)

อํานาจเจริญ ทต.นาหมอมา 15934 สม
หลังหักภาระคาใชจายแลวเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ,ผูกูรักษาประวัติตอเนื่อง 1 ป,มี
ประวัติคางชําระสินเชื่อธนาคาร

อํานาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก 42548 สม
หลังหักภาระคาใชจายแลวเงินไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวยังไมพอ,
เอกสารไมสมบูรณ

อุดรธานี อบต.ตาดทอง 11408 สม
 เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[เนื่องจากผูค้ําคางชําระติดตอกันหลายงวดยังค้ําประกันใหไมได
,หาผูค้ําและทําเอกสารเขาใหม,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปน 800 
บาท,แจงสมาชิกทราบแลว
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อุดรธานี อบต.หนองนกเขียน 38962 สม [รายไดคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงนิแลวก็ยังไมพอ

อุทัยธานี อบต.บอยาง 59373 สม
รายไดหลังหักภาระตางๆ เงินคงเหลือไมเปนไปตามเงื่อนไขของสหกรณ ยังกูไมได,มีประวัติ
คางสินเช่ือธนาคาร / เอกสารไมสมบูรณ

อุบลราชธานี อบต.โคกสวาง 11893 สม
หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสงเปลี่ยนเปนเดือนละ 1,500 บาท,วงเงนิที่เสนอ
พิจารณาได 700,000 บาท ถาสมาชิกตองการยอดนี้ใหทําบันทึกขอความขอปรับลดวงเงินลง

อุบลราชธานี อบต.บุงมะแลง 29079 สม

 ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท,หนังสัญญาเงินกูสามัญ+หนังสือยินยอมให
สวนราชการหักเงิน+หนังสือยินยอมติดตามทวงหนี้ ผูค้ําประกันหามเปนพยาน,หนังสือค้ํา
ประกัน+หนังสือนยินยอมใหสวนราชการหัก ของผูค้ําประกันทั้ง 2 ราย ผูกูและผูค้ําหาม
เปนพยาน,ขอสําเนาบัตรขาราชการ+บัตรประชาชน+ทะเบียนบาน ของผูค้ําคุณนพมาศใหม
ไมเอาเซ็นสําเนาซ้ํา

พะเยา ทต.บานถ้ํา 50373 สม ขาดขอมูลเครดิตบูโรของผูกู, เอกสารการเปลี่ยนชื่อของผูกู


