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กาญจนบุรี ทต.หนองฝ้าย 2641 สค
มูลหนีเกิน 1,000,000 บาท ตอ้งชาํระส่วนทเีกิน,บตัรประจาํตวัคู่สมรสหมดอาย,ุผูค้าํรหสั 80081 

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ,์หนงัสือคาํประกนัรหสั 2645 ระบุใหด้ว้ยคาํประกนัใหใ้คร

กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี 11999 สค

ขาดหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั, หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน, หนงัสือยนิยอมใหติ้ดตาม

ทวงถามชาํระหนี,หนงัสือคาํประกนั,หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน ผูกู้แ้ละผูค้าํหา้มเซ็น

เป็นพยานและไม่ระบุชือผูกู้,้บตัรประชาชน คุณคมสัน หมดอายุ

กาญจนบุรี อบต.หนองปลิง 8956 สค
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว,สาํเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ไ้ม่ได้

รับรองสาํเนา

กาญจนบุรี อบต.หนองปลิง 26034 สค  ผูค้าํรหสั 18622 พน้สมาชิกภาพแลว้,ใหใ้ชผู้ค้าํ 3 คนเนืองจากวงเงินเกิน 5 แสน / ทาํเอกสารใหม่

กาฬสินธุ์ ทต.นาตาล 3664 สค
สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้าํ,ทะเบียนหยา่คุณชาลิสา,สาํเนาบตัรขา้ราชการ+บตัรประชาชน,

ทะเบียนบา้น,ทะเบียนสมรส,บตัรประชาชน(คู่สมรส)+ทะเบียนบา้น(คู่สมรส)ของคุณเยาวลกัษณ์

กาํแพงเพชร อบต.คุยบา้นโอง 29962 สค ขอหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่าย,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้าํรหสั 29961 บตัรหมดอายุ

กาํแพงเพชร อบต.สลกบาตร 6106 สค ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ไม่ไดร้ะบุผูค้าํ,หนงัสือคาํประกนัไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส

กาํแพงเพชร อบต.สลกบาตร 31326 สค
หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ไดร้ะบุผูค้าํประกนัและไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส,รับรองรายได-้รายจ่ายไม่

รับรองสาํเนา

กาํแพงเพชร อบต.หนองไมก้อง 29888 สค ขาดรายละเอียดเงินเดือนของผูค้าํรหสั 29883

รายงานเอกสารไม่สมบูรณ์ยืนขอปรับโครงสร้างหนี

ลงรับเอกสารตงัแต่วันท ี1 พฤษภาคม 2560 ถึง 16 กรกฎาคม 2560
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ขอนแก่น ทต.ภูผาแดง 38472 สค หนงัสือคาํประกนัผูค้าํรหสั 38474 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นคนเดียว

ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น 50858 สค ปรับหุน้รายเดือนจาก 1,000 เป็น 1,100 บาท

ขอนแก่น อบต.ดงลาน 45583 สค ทะเบียนหยา่ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั

ขอนแก่น อบต.แดงใหญ่ 29212 สค

ขอหนงัสือขอกูใ้หม่ไม่ไดล้งรายละเอียดผูค้าํประกนั,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่คู่สมรสไม่ลงนาม

ยนิยอม,ขอหนงัสือคาํประกนัใหม่ระบุใหด้ว้ยคาํประกนัใหใ้คร และตอ้งมีพยานลงนามดว้ย,ติดต่อ

สมาชิกไม่ได้

ขอนแก่น อบต.นางิว 25113 สค หนงัสือคาํประกนัไม่ระบุชือผูกู้,้ขาดสาํเนาทะเบียนผูค้าํ

ขอนแก่น อบต.บา้นหวา้ 16576 สค สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้าํฯ

ฉะเชิงเทรา อบต.คลองขดุ 46480 สค เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํพงึชาํระค่าหุน้ได ้9 งวด ยงัไม่มีสิทธิคาํ

ฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ่ 1576 สค
ขาดรายละเอียดเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ,หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํรหสั 56021 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็น,

ขาดเอกสารแนบของผูค้าํทุกคน

ฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ่ 1577 สค ยนืเรืองขอปรับโครงสร้างใหม่ทงัชุด ขาดผูค้าํประกนั

ชยันาท อบต.สุขเดือนหา้ 30344 สค สาํเนาทะเบียนหยา่ คุณรุ่งนภา

ชยัภูมิ อบต.โนนสาํราญ 14786 สค

หนงัสือคาํประกนัรหสั 11093 คาํยนิยอมของคู่สมรสใหเ้ฉพาะคู่สมรสลงนามคนเดียว,เปลียนผูค้าํ

ประกนัรายใหม[่ผูค้าํประกนัรหสั 64422 สิทธิคาํยงัไม่มี ชาํระค่าหุน้ไดเ้พียง 7 งวด,สมาชิกประสงค์

จะส่ง 180 งวด ตอ้งทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ดว้ย,แจง้สมาชิกทราบแลว้

ชุมพร อบต.ช่องไมแ้กว้ 49644 สค ขอหนงัสือคาํประกนัของรหสั 49645 ใหม่ กรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส
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ชุมพร อบต.หงษเ์จริญ 11250 สค ไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรสผูค้าํ หากสถานะภาพโสด ตอ้งมีเอกสารประกอบ หยา่หรือหมา้ย

เชียงราย ทต.ดอยฮาง 22950 สค
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงฯ ผูกู้ไ้ม่ระบุสถานะภาพ,ไม่มีหนงัสือคาํประกนัและเอกสาร

หลกัฐานของผูค้าํประกนัมา

เชียงราย ทต.เวียงสรวย 802 สค สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ไ้ม่ถ่ายหนา้หลงั

เชียงใหม่ ทต.สง่าบา้น 36698 สค ทาํเอกสารขอปรับโครงสร้างใหม่ทงัชุด,ไม่มีเอกสารหนงัสือคาํประกนัของผูค้าํทงั 2 ราย เลย

เชียงใหม่ อบต.ปางหินฝน 36692 สค  ขาดหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนีของผูค้าํประกนัทงั 2 ราย,วงเลบ็มุมซองถึง[เตือนจิตต]์

ตรัง อบต.บา้นโพธิ 22089 สค
เปลียนผูค้าํรหสั 49273 พน้จากการเป็นสมาชิก กรณีเปลียนใหท้าํหนงัสือขอกู ้ หนงัสือสัญญาเงินกู ้

เพมิหนงัสือคาํประกนัและหลกัฐานผูค้าํรายใหม,่แบบฟอร์มผูค้าํรายคุณสุมาลี แบบผดิ

ตราด อบต.คลองใหญ่ 20147 สค แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินปรับโครงสร้างหนีใหม่ เนืองจากสมาชิกใชฟ้ร์อมผดิเอาฟร์อมประนอมหนีมา

ตาก อบต.แม่สอง 7140 สค  เพมิค่าหุน้รายเดือนจากเดิมเปลียนเป็น 2,600 บ.

นครปฐม อบต.ทพัหลวง 44246 สค
วงเงิน หา้แสน ตอ้งชาํระส่วนเกินเขา้มา (6,500),สาํเนาบตัรขา้ราชการรหสั45072 ไดรั้บรองสําเนา

บตัร,รายละเอียดเงินเดือนผูกู้+้ผูค้าํ

นครปฐม อบต.ทพัหลวง 45072 สค รายละเอียดเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้าํ

นครปฐม อบต.ทพัหลวง 51897 สค รายละเอียดเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ,เพมิหุน้รายเดือนจากเดิมเปลยีนเป็นเดือนละ 1,500 บ.

นครพนม อบต.นางวั 6782 สค
แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี,ของเอกสารแนบผูกู้+้ผูค้าํ, 

รายละเอียดเงินเดือน ผูกู้+้ผูค้าํ

นครราชสีมา ทต.หนองบวัสะอาด 48127 สค เปลียนผูค้าํประกนั คุณวงเดือน , คุณอศัวิน คาํเตม็ 3 สัญญา
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นครราชสีมา อบต.คลองเมือง 51562 สค

หนงัสือคาํประกนัใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอม,หนงัสือคาํประกนั,หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการ

หกัเงินของผูค้าํรหสั 40475 หา้มนาํผูค้าํมาเป็นพยาน,หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่ง

เปลียนเป็นเดือนละ 1,100 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,ติดต่อไม่รับสาย / 17-7-60

นครราชสีมา อบต.ด่านใน 7572 สค กรุณาทาํเอกสารใหม่ ไม่ใช่การประนอมหนี เป็นเอกสารปรับโครงสร้างหนี,ติดต่อสมาชิกไม่ได้

นครราชสีมา อบต.โนนตูม 11953 สค
หนงัสือคาํประกนัของ น.ส.มนทกานต ์กบัหนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินชาํระหนี (พยาน

ไม่ครบ),หนงัสือคาํประกนัของ น.ส.ศิรัญญา ไม่ระบุสถานะภาพ ,รายละเอียดบญัชีเงินเดือน

นครราชสีมา อบต.หนองตะไก้ 17066 สค ทะเบียนบา้นผูค้าํภานุวตัร

นครราชสีมา อบต.หนองบวั 49059 สค หนงัสือคาํประกนัรหสั 54655 ไม่ไดร้ะบุโสด หรือ สมรส

นครศรีธรรมราช อบต.เขาแกว้ 14780 สค ขาดหนงัสือคาํประกนั หนงัสือยินยอมใหห้กั พร้อมหลกัฐานของผูค้าํรหสั 14781

นครสวรรค์ อบต.โกรกพระ 57416 สค
เพมิผูค้าํประกนัอีก 1 ราย,หนงัสือสัญญาเงินกูล้งนามยืนยนัสถานภาพดว้ย,หนงัสือคาํประกนัใหล้ง

นามยนืยนัสถาสภาพดว้ย

นครสวรรค์ อบต.บา้นแก่ง 57070 สค ขาดสาํเนาทะเบียนบา้นของผูกู้,้ขาดรายะเอียดเงินเดือนของผูค้าํ,วงเลบ็มุมซองถึง[คุณศุจินธร]

นราธิวาส อบต.เชิงคีรี 31699 สค ผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดล้งนาม,เอกสารไม่สมบูรณ์เนืองจากไม่มีพยานเซ็นทุกแผน่ แกไ้ขใหม่

น่าน อบต.ป่าคา 438 สค

เพมิผูค้าํระดบัชาํนาญการขึนไปอีก 1 ราย เนืองจากมูลหนีเกิน 500,000 บาท  กรณีเพมิทาํใบคาํขอกู้

ใหม่ หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ เพมิหนงัสือคาํประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้าํรายใหม,่ขาดหนงัสือ

รับรองรายได-้รายจ่าย
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บึงกาฬ อบต.ป่าแฝก 3885 สค
เปลียนผูค้าํเนืองจากรหสั 3883 คาํ 3 สัญญา  กรณีเปลียนทาํใบคาํขอกู ้หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ เพมิ

หนงัสือคาํประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้าํรายใหม,่ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ผอ่น 180 งวด

บึงกาฬ อบต.ป่าแฝก 3886 สค
เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํรหสั 3883 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้,ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์กรณี

ตอ้งการส่งเงินกู ้180 งวด

บุรีรัมย์ อบต.นาโพธิ 20064 สค ขาดรายละเอียดเงินเดือนผูกู้+้ผูค้าํ

บุรีรัมย์ อบต.นาโพธิ 47148 สค ขาดเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้าํ

บุรีรัมย์ อบต.บา้นแพ 35344 สค แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมหนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้างหนี

บุรีรัมย์ อบต.บา้นแพ 40504 สค อบนัทึกขอ้ความของวดการผอ่นชาํระเกิน  120 งวด

บุรีรัมย์ อบต.มะเฟือง 20187 สค

เพมิผูค้าํประกนัระดบัชาํนาญการขึนไปอีก 1 ราย จาํนวนเงินกูเ้กิน 500,000 บาท,ขอหนงัสือขอกู้

ใหม่ ลงรายละเอียดผูค้าํใหค้รบถว้น,ขอหนงัสือสัญญากูล้งรายละเอียดผูค้าํ และใหคู้่สมรสลงนาม

ยนิยอมกูด้ว้ย,ขาดทะเบียนสมรสผูกู้,้ขอหนงัสือคาํประกนัใหม่ ไม่ไดล้งนามยนิยอมคู่สมรสและไม่

มีพยาน

บุรีรัมย์ อบต.มะเฟือง 35393 สค

หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครง+หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้าง ไม่ระบุชือผูค้าํ,สาํเนา

บตัรประชาชนหมดอาย ุ/ ขอสาํเนาใบมรณะบตัรของคู่สมรส,หนงัสือคาํประกนัไม่มีคาํยนิยอมของ

คู่สมรส,ขอสาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น+ทะเบียนสมรส คู่สมรสคุณสมประสงคใ์หม่ 

(รับรองสาํเนาซาํ)

บุรีรัมย์ อบต.เมืองแก 35410 สค คู่สมรสผูกู้ไ้ม่รับรองสาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น
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บุรีรัมย์ อบต.เมืองแก 52072 สค เปลียนผูค้าํประกนั สุภาภรณ์ เป็นสมาชิกพน้สภาพคาํไม่ได้

บุรีรัมย์ อบต.เมืองฝ้าย 47408 สค รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้าํทงัหมด

บุรีรัมย์ อบต.สะแกซาํ 49918 สค
แกไ้ขเอกสารหนงัสือขอกูเ้งิน + หนงัสือสัญญาเงินกู ้(เพมิผูค้าํ),เพมิผูค้าํประกนัอีก 1 ราย (วงเงินเกิน

 5 แสนผูค้าํคนเดียวไม่ได)้

บุรีรัมย์ อบต.หินโคน 30577 สค
เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํรหสั 30575 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้],หนงัสือคาํประกนัรหสั 40531 ให้

เฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว

บุรีรัมย์ อบต.อีสานเขต 13996 สค ขอหนงัสือคาํประกนัรหสั 39384 ไม่ลงนามยนืยนักรณีไม่มีคู่สมรส

ปราจีนบุรี อบต.แก่งดินสอ 24179 สค คาํขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้างหนี ผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดล้งนาม แกไ้ข

พระนครศรีอยธุยา.สามเมือง(ลาดบวัหลวง30305 สค
หนงัสือสัญญาเงินกูป้รับโครงสร้างระบุชือผูค้าํและลงนามในช่องไม่มีคู่สมรสดว้ย,หนงัสือคาํ

ประกนัไม่ไดร้ะบุชือผูกู้ ้

พระนครศรีอยธุยา ทม.ผกัไห่ 44284 สค ผูข้อกูไ้ม่ไดล้งนามในหนงัสือคาํขอกู ้

พทัลุง ทต.เกาะนางคาํ 6876 สค
แกไ้ขเอกสารขอปรับโครงสร้างหนีใหม่ทงัชุด ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนัหา้มเป็นพยานใหก้นัและกนั

,เปลียนผูค้าํประกนั กุลจิรา พน้สภาพแลว้

พทัลุง ทต.เกาะนางคาํ 26637 สค
แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมหนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้างหนี,เปลียนผูค้าํประกนัราย

ใหม่ผูค้าํรหสั 9966 พน้สมาชิกภาพแลว้

พทัลุง ทต.แพรกหา 2190 สค
แบบฟร์อมผิด ตอ้งใชแ้บบฟร์อมเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี,ใหเ้พมิผูค้าํประกนัเนืองจากวงเงิน 5

 แสน ตอ้งหาขา้ราชการระดบัชาํนาญการคาํร่วมอีก 1 คน,รายละเอียดเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้าํ
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พทัลุง อบต.เขาปู่ 2130 สค
แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี,ใหใ้ชผู้ค้าํ 3 คน ใช ้2 คนไม่พอ,

เอกสารแนบผูกู้+้ผูค้าํ รายละเอียดเงินเดือน

พทัลุง อบต.ตาํนาน 26209 สค
 เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํรหสั 51037 พน้สมาชิกภาพแลว้/ทาํเอกสารเขา้มาใหม,่วงเงินทีคา้ง

ชาํระเกิน 1 ลา้น สมาชิกตอ้งชาํระส่วนเกินเขา้มาอีก 50,000 บ. ถึงจะปรับโครงสร้างหนีได้

พทัลุง อบต.ลาํปํา 2152 สค ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 1,000 เป็น 1,500 บาท

พทัลุง อบต.หนองธง 13704 สค รายละเอียดฏีกาเงินเดือนของผูค้าํทงั 3 ราย

พิจิตร ทต.ดงป่าคาํ 14467 สค ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 700 เป็น 1,500 บาท

พิจิตร อบต.ปากทาง 30019 สค

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้าง ไม่ระบุสถานภาพโสด/สมรส,หนงัสือยนิยอมใหติ้ดตาม

ทวงถามหนีไม่กรอกเบอร์โทรศพัทเ์ลย,ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้าํทงั 2 ราย,ขาดสาํเนา

ทะเบียนหยา่ คุณธีระนุช,รายละเอียดเงินเดือนของผูค้าํทงั 2 ราย

พิจิตร อบต.หนองโสน 55614 สค
ผูค้าํรหสั 22743 รับรองสาํเนาบตัรประจาํตวั และสาํเนาทะเบียนบา้นไม่ตรงกบัหนงัสือคาํ และขอ

หนงัสือเปลียนแปลงชือ-สกลุ

พิษณุโลก ทต.บา้นคลอง 33533 สค
หนงัสือคาํประกนัรหสั 17040 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอม,หนงัสือคาํประกนัรหสั 17042 ไม่ได้

ระบุชือผูกู้ ้

พิษณุโลก ทต.หวัรอ 28400 สค
เปลียนผูค้าํประกนั คุณนุชา คาํเตม็ 3 สัญญา,แกไ้ขหนงัสือขอกูส้ามญัปรับโครงสร้าง+หนงัสือ

สัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครง เปลยีนชือผูค้าํใหม่
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พิษณุโลก อบต.ท่านางงาม 47314 สค
หนงัสือขอกูเ้งินสามยัปรับโครงสร้างหนี, หนงัสือสัญญาเงินกู ้แกไ้ขหา้มใชน้าํยาลบคาํผิด,เพมิค่า

หุน้จากเดิมเป็นเดือนละ 1,500 บาท

พิษณุโลก อบต.ปากโทก 2492 สค

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างผูกู้ม้ีคู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นรับรองวา่ไม่มี,หนงัสือสัญญเงินกู้

สามญัปรับโครงสร้างคู่สมรสลายมือชือไม่ตรงกบัสาํเนาบตัรและทะเบียนบา้น,สาํเนาบตัร

ประชาชนคู่สมรสผูกู้ห้มดอาย,ุหนงัสือยนิยอมใหส่้วนรายการหกัเงิน+หนงัสือยนิยอมใหติ้ดตาม

ทวงถามหนี หา้มใชน้าํยาลบคาํผิด

พิษณุโลก อบต.ปากโทก 6826 สค

ใหเ้พมิผูค้าํประกนัเนืองจากวงเงินเกิน 500,000 บาท,หนงัสือคาํประกนัของนางเจริญ ระบุ

สถานะภาพไม่ชดัเจน (ยนืยนัไม่มีคู่สมรส แต่ไดรั้บคาํยนิยอมจากคู่สมรส),แกไ้ขเอกสารทีเกียวขอ้ง

 ,หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้างหนี,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี,หนงัสือ

คาํประกนั,เอกสารหลกัฐานของผูค้าํประกนัรายทีเพมิ,ผูค้าํหา้มซาํกบัพยาน

เพชรบูรณ์ อบต.ชนแดน 37291 สค

สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้าํ,หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัไม่มีคาํยนิยอมของคู่สมรส,สาํเนาบตัร

ประชาชน+ทะเบียนบา้น+ทะเบียนสมรสของผูคู้่สมรสผูกู้,้หนงัสือคาํประกนัคุณจนัทิมา ไม่ระบุ

สถานภาพโสด,หนงัสือคาํประกนั+หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํทงั 2 ราย ไม่ลง

นามพยาน

เพชรบูรณ์ อบต.ซบันอ้ย 37284 สค
ผูค้าํรหสั 47571 พน้สมาชิกภาพแลว้,วงเงินคา้งสูงตอ้งใชผู้ค้าํ 3 คน,เอกสารใหท้าํใหม่หมดทงัชุด 

พยานเซ็นใหค้รบทุกคนทุกแผน่,รายละเอียดเงินเดือนทงัผูกู้+้ผูค้าํ

เพชรบูรณ์ อบต.พญาวงั 34496 สค ขาดรายละเอียดเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ
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เพชรบูรณ์ อบต.สระประดู่ 23094 สค

 หนงัสือคาํประกนัรหสั 29283 ไม่ไดร้ะบุชือผูกู้,้หนงัสือคาํประกนั 37269 คาํยนิยอมของคู่สมรส ให้

เฉพาะคู่สมรสลงนาม,หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็นเดือนละ 2,000 บ.ตาม

เลทฐานเงินเดือน,ติดต่อสมาชิกไม่รับสาย 11-7-60

มหาสารคาม อบต.คนัธารราษฎร์ 1371 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํประกนัราย น.ส.สุภาวดี ถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกแลว้,เอกสาร

หลกัฐานของผูค้าํประกนัราย นายมานิตย ์ไม่มีแนบมา,เพมิเติมทะเบียนสมรส และสาํเนาบตัร

ขา้ราชการผูกู้,้หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน,ผูค้าํประกนัไม่มีแนบมา

มหาสารคาม อบต.คนัธารราษฎร์ 13854 สค สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํประกนั

มหาสารคาม อบต.ดงยาง 48870 สค
ขอหนงัสือสัญญาเงินกู ้หนงัสือยนิยอมใหห้กั หนงัสือติดตามทวงถาม หา้มเอาผูค้าํเป็นพยาน,ขอ

เอกสารหลกัฐานคู่สมรสผูค้าํประกนัรหสั 48429

มหาสารคาม อบต.ดอนงวั 36256 สค
ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณีไม่มีคู่สมรสตอ้งลงนามยนืยนัดว้ย และขอสําเนาบตัรขา้ราชการ 

ทะเบียนบา้นของผูกู้ใ้หม่

มหาสารคาม อบต.บวัคอ้ 32024 สค
ขอบนัทึกขอความอนุเคราะห์ผอ่นชาํระ 180 งวด,ขอหนงัสือรับจ่ายของผูค้าํรหสั 17601,หนงัสือคาํ

ประกนัของผูค้าํรหสั63829 ไม่ไดล้งนามยนิยอมของคู่สมรส

มหาสารคาม อบต.บวัคอ้ 59777 สค
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างไม่ระบุสถานภาพโสด/สมรส,หนงัสือคาํประกนัไม่ระบุ

สถานภาพโสด/สมรส,ขาดหนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํ

มหาสารคาม อบต.ยางนอ้ย 1135 สค ขอหนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินฉบบัจริงของผูกู้แ้ละผูค้าํ ไม่เอาสาํเนา

มหาสารคาม อบต.ยางสีสุราช 39562 สค ขาดหนงัสือคาํประกนัและหลกัฐานของผูค้าํทงั 2 ราย
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มหาสารคาม อบต.วงัยาว 1259 สค
สาํเนาบตัร ปชช.ผูกู้ไ้ม่เซ็นรับรอง,หนงัสือคาํประกนัฯ  คาํยนิยอมจากคู่สมรสลายเซ็นไม่ตรงกบั

เอกสารสําเนาบตัรกบัทะเบียนบา้น,[เพมิเติมทะเบียนสมรสของผูค้าํประกนั

มหาสารคาม อบต.หนองกุง 20523 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํรหสั 12852 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้,หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํทุกคน

ไม่ไดร้ะบุชือผูกู้,้ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้าํทุกคน,ขาดรายละเอียดฎีกาเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ

,ค่าหุน้รายเดือนทีส่งมาลดไม่ไดต้อ้งถือหุน้ตามเลทฐานเงินเดือน

มหาสารคาม อบต.หนองบวั 44969 สค
หนงัสือคาํประกนั + หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกั คุณศศิวิมลใชน้าํลบคาํผดิ,สมาชิกจะทาํ

บนัทึกขอพิจารณาเงอืนไข 180 งวด

มหาสารคาม อบต.หนองบวั 54800 สค

ทาํหนงัสือขอกูใ้หม่ สัญญาเงินกูใ้หม่ลงรายละเอียดผูค้าํใหค้รบถว้นเปลียนผูค้าํประกนัรหสั 54203 

พน้จากการเป็นสมาชิกแลว้,[ขอนงัสือคาํประกนัรหสั 54709 ใหม่ระบุใหด้ว้ยคาํประกนัใหใ้คร,

ติดต่อสมาชิกไม่ได้

มหาสารคาม อบต.หนองบวั 60231 สค หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้าง ผูกู้มี้คู่สมรสไม่ตอ้งเซ็นวา่ไม่มีคู่สมรส

มุกดาหาร อบต.กดุแข้ 4999 สค
หนงัสือคาํประกนั 55484 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว แกไ้ขใหม,่เพมิหุน้รายเดือนจากเดิม

ทีเคยส่งเปลียนเป็น 2,600 บาท

แม่ฮ่องสอน อบต.แม่นาเติง 19692 สค สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํ (นายกณันิกร)ชาํระยอดทีเกินวงเเงิน 1,000,000 บาท

ยโสธร ทต.สามแยก 1367 สค
ไม่มีสําเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้นของคู่สมรสผูค้าํคุณนวลละออง,สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํ

คุณสุรศกัดิ,รายละเอียดเงินเดือนของผูค้าํคุณสุรศกัดิ
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ยโสธร ทต.สามแยก 5637 สค

เพมิผูค้าํประกนั 1 ราย (วงเงินเกิน 8 แสน ใชผู้ร้ะดบัชาํนาญการ/ชาํนาญงานคาํ 2 คนไม่ได)้,หนงัสือ

คาํประกนัคุณปนิดา ไม่ระบุชือผูกู้แ้ละไม่ลงนามพยาน,หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินผูค้าํ

คุณปนิดา ไม่ลงนามพยาน,สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํคุณปนิดา ไม่ถ่ายหนา้หลงั,ไม่มีสําเนาบตัร

ประชาชน+ทะเบียนบา้นของคู่สมรสคุณปนิดา

ยโสธร อบต.หนองคู 21857 สค แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี

ร้อยเอด็ ทต.จาํปาขนั 39593 สค ขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสผูกู้ ้ไม่ไดรั้บรองสําเนา

ร้อยเอด็ ทต.จาํปาขนั 39595 สค ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสและทะเบียนบา้นคู่สมรสผูกู้ ้

ร้อยเอด็ ทต.โพธิทอง 17700 สค
ขาดสาํเนาทะเบียนหยา่ (หรือมรณะ) ในระบบคาํนาํหนา้เป็น นาง และสมรส,หนงัสือยนิยอมให้

ติดตามทวงถามหนี ไม่ระบุเบอร์โทรศพัท์

ร้อยเอด็ ทต.ลินฟ้า 23437 สค ขาดทะเบียนสมรส คุณนทัธ์ชนนั

ร้อยเอด็ อบต.กู่กาสิงห์ 26517 สค เอกสารขาดผูค้าํ /แจง้สมาชิกแลว้

ร้อยเอด็ อบต.กู่กาสิงห์ 27853 สค
สาํเนาทะเบียนบา้นผูค้าํคุณสุทธิรัตน์และคู่สมรสมสาํเนาบตัรประชาชนผูค้าํคุณกอ้งหลา้มายละเอียด

เงินเดือนคุณกอ้งหลา้

ร้อยเอด็ อบต.เขวาทุ่ง 51656 สค หนงัสือยนิยอมหกัเงินสําหรับผุค้าํ ใหผู้ค้าํเป็นคนลงนามไม่ใช่ผูกู้ ้

ร้อยเอด็ อบต.เด่นราษฎร์ 26546 สค เปลียนผูค้าํ คุณบณัฑิต คาํเตม็ 3 สัญญามขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ ้
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ร้อยเอด็ อบต.ท่าหาดยาว 31161 สค

หนงัสือคาํประกนัของผูค้าํทงั 2 ราย ระบุชือผูกู้แ้ละผูค้าํสลบักนั ,(ในหนงัสือคาํประกนัระบุชือคาํ ผู ้

กูใ้หร้ะบุในขอ้ 1),หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน,สาํหรับผูค้าํประกนัไม่มี,3).หนงัสือยนิยอม

ใหส่้วนราชการหกัเงิน,ของผูกู้ใ้หใ้ชข้องผูกู้ ้(ผูกู้ใ้ชส่้วนของผูค้าํประกนัส่งมา),เพมิเติมสาํเนาบตัร

ขา้ราชการ และบตัรประชาชนของคู่สมรส ( รายนางจุฑามาศ),ใบเปลียนชือของผูกู้ ้

ร้อยเอด็ อบต.บวัแดง 56866 สค
ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ ไม่มีคาํยนิยอมคู่สมรส,ขอหนงัสือคาํประกนัรหสั 27856 ใหม่ ไม่มีคาํ

ยนิยอมคู่สมรส,ขอหนงัสือคาํประกนัรหสั 27856 ใหม่ กรณีไม่มีคู่สมรสใหล้งนามยนืยนัไม่มีคู่สมรส

ร้อยเอด็ อบต.เมืองทุ่ง 25703 สค ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณียงัไม่มีคู่สมรสใหล้งนามในหนงัสือยนืยนัไม่มีคู่สมรส

ร้อยเอด็ อบต.ศรีวิลยั 13583 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํประกนัรายนางทองปอน โพธิสุวรรณ์ (ถูกใหพ้น้สภาพแลว้),แกไ้ข

เอกสารทีเกียวขอ้ง 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงฯ 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั 3.หนงัสือคาํ

ประกนั พร้อมเอกสารรายใหม,่ผูค้าํประกนัหา้มซาํกบัพยาน

ร้อยเอด็ อบต.ศรีวิลยั 17230 สค

หนงัสือยนิยอมใหติ้ดตามทวงถามหนีไม่กรอกเบอร์โทรศพัท,์หนงัสือคาํประกนั คุณงามจิต กรอก

รายละเอียดไม่ครบ(เช่น เบอร์โทร),ขอเอกสารของผูค้าํทงั 2 รายใหม่ทงัหมด(ไม่ใชถ่้ายสําเนาซาํ) 

สาํเนาบตัรขา้ราชการ+สาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น+ทะเบียนสมรส(ถา้มี)+บตัรประชาชนคู่

สมรส(ถา้มี)+ทะเบียนบา้นคู่สมรส(ถา้มี)

ร้อยเอด็ อบต.ศรีวิลยั 42902 สค
เปลียนผูค้าํรหสั 32048 พน้จากการเป็นสมาชิก กรณีเปลียนหนงัสือขอกูใ้หม่ หนงัสือสัญญาเงินกู ้

และเพมิหนงัสือคาํประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้าํรายใหม่
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ร้อยเอด็ อบต.หนองแวง 45945 สค ใบเปลียนชือผูกู้ ้

ร้อยเอด็ อบต.หนองหิน 44596 สค

หนงัสือสัญญาเงินกูไ้ม่ไดร้ะบุชือผูค้าํ,หนงัสือสัญญาเงินกูใ้หเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว,

หนงัสือเปลียนแปลงค่าหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 1,500 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,

สาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้าํไม่ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้ง

ราชบุรี ทต.บา้นชฎัป่าหวาย 48650 สค เพมิผูค้าํประกนั (ลจ.คาํคนเดียวไม่ได)้,แจง้สมาชิก 07/07/60

ลพบุรี อบต.โคกสลุง 41880 สค ขอหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนีของผูค้าํรหสั 41881

ลพบุรี อบต.เชียงงา 7703 สค เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่เนืองจากผูค้าํรหสั 50677 คาํเตม็ 3 สัญญาแลว้

ลพบุรี อบต.ท่าดินดาํ 34807 สค
วงเงินคา้งเกิน 1 ลา้น ตอ้งชาํระส่วนต่างเขา้มา,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่เนืองผูค้าํรหสั 17346 ถูก

พน้สมาชิกภาพแลว้

ลพบุรี อบต.ท่ามะนาว 17522 สค เปลียนผูค้าํผูค้าํประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกแลว้

ลพบุรี อบต.หนองทรายขาว 22708 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํประกนัราย น.ส. ฐิติรัตน์ ศรีจนัทร์ดี คาํประกนัครบ 3 สัญญาแลว้,

[แกไ้ขเอกสารทีเกียวขอ้ง 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงฯ 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับ

โครงฯ 3.หนงัสือคาํประกนั พร้อมเอกสารหลกัฐานของผูค้าํรายใหม,่ผูค้าํตอ้งไม่ซาํกบัพยาน,

หนงัสือปรับค่าหุน้รายเดือนเป็น 2,000 บาท (ตามระเบียบฯ)
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ลพบุรี อบต.หนองทรายขาว 22743 สค

ขอหนงัสือคาํขอกูใ้หม่ ลงรายละเอียดผูค้าํไม่ครบถว้น,หนงัสือสัญญากูไ้ม่ลงชือผูค้าํประกนั,สาํเนา

บตัรขา้ราชการรับรองสําเนาบตัรไม่ตรงกบัหนงัสือกู,้นามสกลุผูกู้ไ้ม่ตรงกบัระบบสหกรณ์ กรณี

เปลียนชือ สกลุ ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือเปลียนชือสกุลดว้ย,หนงัสือคาํประกนัรหสั 55614 ไม่ระบุ

ชือผูกู้,้หนงัสือคาํประกนัรหสั 44797 ไม่ลงนามยนืยนัไม่มีคู่สมรส

ลพบุรี อบต.หนองทรายขาว 50677 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํประกนัรายน.ส.ฐิติรัตน์ ศรีจนัทร์ดี คาํประกนัครบ 3 สัญญาแลว้,

แกไ้ขเอกสารทีเกียวชอ้ง 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงฯ 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับ

โครงฯ 3.หนงัสือคาํประกนั พร้อมเอกสารหลกัฐานของรายใหม,่ผูค้าํหา้มซาํกบัพยานเพมิเติมสาํเนา

บตัร ขรก.ของผูค้าํประกนัราย จสอ.พีระพร จาํปา

ลพบุรี อบต.หนองทรายขาว 55550 สค แกไ้ขหา้มใชน้าํยาลบคาํผิด สาํเนาทะเบียนสมรส,สาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสของผูกู้ ้

ลพบุรี อบต.หนองบวั 11482 สค
ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้าํรายคุณสุทินใหม่ บตัรหมดอาย ุและขอสาํเนาทะเบียนบา้น ไม่ได้

รับรองสาํเนา

ลพบุรี อบต.หว้ยหิน 43069 สค หนงัสือคาํประกนัรหสั 34807 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมเท่านนั

ลาํปาง ทต.เกาะคาแม่ยาว 55206 สค เพมิผูค้าํ 1 ราย (ยอดเกิน 5 แสน ปฏิบตัิการคาํ 2 คนไม่ได)้,ไดรั้บเอกสารเพมิเติมแลว้

ลาํปาง อบต.แม่พริก 54622 สค ขอหนงัสือคาํประกนัและหลกัฐานผูค้าํรายนายรุ่งอรุณ

ลาํพนู ทต.มะกอก 19942 สค
ขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้ร้หสั 25832 ไม่รับรองสาํเนาบตัร,

วงเลบ็มุมซองถึง[เตือนจิตต]์
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เลย ทต.ปากปวน 13789 สค
แกไ้ขสัญญาเงินกูส้ามญัใหม่ หา้มใชน้าํยาลบคาํผิด,รายละเอียดฎีกาเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ,เพมิหุน้

รายเดือนตามเลทฐานเงินเดือน (เงินเดือนไม่ตรง),สาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้าํรหสั 55259 หมดอายุ

เลย ทต.ปากปวน 13811 สค
ฎีการายละเอียดเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ,สาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้าํรหสั 55259 หมดอาย,ุเพมิผูค้าํ

อีก 1 ราย วงเงินเกิน

เลย อบต.ทรายขาว 20107 สค  สําเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํ,รายละเอียดเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั

เลย อบต.ทรายขาว 57361 สค
แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี,ใหใ้ชผู้ค้าํ 2 คน,เอกสารแนบผูกู้+้ผูค้าํ

   รายละเอียดเงินเดือนของผูกู้+้ผูค้าํ

เลย อบต.ทรายขาว 57362 สค
ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ผอ่นชาํระเกิน 120 งวด,ขอหนงัสือคาํประกนัใหม่ กรณีสมรสแลว้ไม่

ตอ้งลงนามยนืยนัไม่มีคู่สมรส

เลย อบต.ท่าสวรรค์ 10911 สค
เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่รหสั53619 คาํ 3 สัญญา กรณีเปลียนทาํใบคาํขอกู ้หนงัสือสัญญาเงินกู้

ใหม่ เพมิหนงัสือคาํประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้าํรายใหม่

เลย อบต.ท่าสวรรค์ 53619 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํประกนัรายนางภทัราวรรณ คาํครบ 3 สัญญาแลว้แกไ้ขเอกสารที

เกียวขอ้ง 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับฯ 2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับฯ 3.หนงัสือคาํประกนั 3.

เอกสารหลกัฐานผูค้าํรายใหม,่ผูค้าํหา้มซาํกบัพยาน

เลย อบต.ลาดค่าง 51045 สค
เปลียนผูค้าํทงั 2 ราย สมาชิกพน้จากการเป็นสมาชิกแลว้ และกรณีเปลยีนทาํหนงัสือขอกูใ้หม่ 

หนงัสือสัญญาเงินกู ้เพมิหนงัสือคาํประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้าํรายใหม่
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เลย อบต.เลยวงัไสย์ 55911 สค เอกสารชุดขอปรับโครงฯ ใหท้าํใหม่ทงัหมดเนืองจากไม่มีพยาน

เลย อบต.ศรีสองรัก 10316 สค

เปลียนผูค้าํรหสั 21657 คาํประกนั 3 สัญญาแลว้ กรณีเปลยีนทาํหนงัสือขอกูเ้งิน หนงัสือสัญญาเงินกู ้

ใหม่ เพมิหนงัสือคาํและหลกัฐานผูค้าํรายใหม,่ขอหนงัสือแสดงรายไดร้ายจ่ายทงัผูกู้ ้และผูค้าํ,ขอ

หนงัสือคาํประกนัรหสั 50768 ใหม่กรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัวา่ไม่มีคู่สมรส

เลย อบต.ศรีสองรัก 21657 สค

เปลียนผูค้าํประกนัผูค้าํทงั 2 ราย คาํประกนั 3 สัญญาแลว้ กรณีเปลยีนทาํหนงัสือขอกูเ้งิน หนงัสือ

สัญญาเงินกูใ้หม่ เพมิหนงัสือคาํและหลกัฐานผูค้าํรายใหม,่ขอสาํเนาบตัรและทะเบียนบา้นคู่สมรสผู ้

กู,้ขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนผูกู้แ้ละผูค้าํ,[เพมิผุค้าํจาํนวนเงินกูเ้กิน 500,000 บาท

 ผูค้าํ 3 ราย

ศรีสะเกษ อบต.แข้ 21900 สค
ขอหนงัสือติดตามทวงถามหนีใหม(่กรอกเบอร์โทร)สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํประกนั,บนัทึกขอ 145

 งวด

ศรีสะเกษ อบต.คาํเนียม 46130 สค  สําเนาบตัรบตัรขา้ราชการ (ผูกู้)้, ใบเปลียนชือคู่สมรส,สาํเนาทะเบียนบา้น (ของผูค้าํ)

ศรีสะเกษ อบต.ดองกาํเมด็ 38134 สค หนงัสือคาํประกนั+หนงัสือยนิยอม คุณศิริภา (ไดรั้บเอกสารเพมิเติมแลว้)

ศรีสะเกษ อบต.ตูม 51343 สค ใบสมรสของผูกู้,้ในเปลียนชือคู่สมรสผูค้าํประกนั (ราย อจัฉราภา)

ศรีสะเกษ อบต.เป๊าะ 35636 สค
ขอหนงัสือคาํประกนัรหสั 38132 ใหม่ ไม่มีคู่สมรสตอ้งลงนามยืนยนั,ขอหนงัสือคาํประกนัรหสั 

59219 ใหม่ คู่สมรสไม่ไดล้งนาม
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ศรีสะเกษ อบต.พิงพวย 43146 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํฯ รายนายวรพงษ ์ถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกแลว้,แกไ้ขเอกสารที

เกียวขอ้ง 1. หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงฯ 2.หนงัสือสัญญาเงินกูป้รับโครงฯ 3.หนงัสือคาํ

ประกนัฯ 4.เอกสารหลกัฐานของผูค้าํรายใหม่ (หา้มซาํกบัพยาน),ใบเปลียนชือของผูกู้ท้งัหมด และ

ใบเปลียนชือคู่สมรสผูกู้ ้

ศรีสะเกษ อบต.เมืองนอ้ย 30683 สค เปลียนผูค้าํ พทุธรักษ ์เป็นสมาชิกสมทบคาํไม่ได้

ศรีสะเกษ อบต.เวียงเหนือ 56927 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํประกนัราย  น.ส.กญัญาภทัร ถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกแลว้,

แกไ้ขเอกสารทีเกียวขอ้ง 1. หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงฯ 2.หนงัสือสัญญาเงินกูป้รับโครงฯ 3.

หนงัสือคาํประกนั 4. เอกสารหลกัฐานของผูค้าํรายใหม,่ผูค้าํประกนัหา้มซาํกบัพยาน,เพมิเติม สาํเนา

บตัรขา้ราชการผูกู้ ้ และทะเบียนสมรส  และสําเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํรายนางพศิมยั

ศรีสะเกษ อบต.สะพงุ 41068 สค
ขาดหนงัสือคาํประกนัรหสั9460,ขาดหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่ายของผูค้าํรหสั 30710,เปลียนผูค้าํ

รหสั 33385 คาํ 3 สัญญาแลว้

ศรีสะเกษ อบต.เสืองขา้ว 33385 สค
ขาดหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนีของผูค้าํรหสั 9460,ขาดหนงัสือรับรองรายได-้รายจ่ายของผู ้

คาํรหสั 30710

ศรีสะเกษ อบต.หนองฮาง 9471 สค แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมคาํขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้างหนี,อกสารแนบใหส่้งมาดว้ย

สกลนคร ทต.นาซอ 7990 สค

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้าง+หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน+หนงัสือยนิยอม

ใหติ้ดตามทวงหนี ผูค้าํหา้มเซ็นเป็นพยาน,ขาดหนงัสือคาํประกนัของผูค้าํ,หนงัสือคาํประกนั+

หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงิน ผูกู้ห้า้มเซ็นเป็นพยาน
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สกลนคร อบต.ดงหมอ้ทอง 5624 สค
หนงัสือเพมิหุน้รายเดือนจากเดิมทีเคยส่งเปลียนเป็น 2,600 บ.ตามเลทฐานเงินเดือน,หนงัสือคาํ

ประกนัรหสั 36530 ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอม,ขาดรายละเอียดเงินเดือนของผูค้าํทงั 2 ราย

สกลนคร อบต.ทรายมูล 36540 สค

หนงัสือสัญญาเงินกูร้ะบุชือผูค้าํไม่ครบ,คาํยนิยอมของคู่สมรสใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นคนเดียว,

หนงัสือคาํประกนัใหร้ะบุชือผูกู้ด้ว้ย, กรณีมีคู่สมรสใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว,

รายละเอียดเงินเดือนผูกู้+้ผูค้าํ

สกลนคร อบต.นาแต้ 1830 สค ขอหนงัสือคาํขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้างหนีใหม่ ไม่ผา่นความเห็นผูบ้งัคบับญัชา,ติดต่อผูกู้ไ้ม่ได้

สกลนคร อบต.หนองแปน 10178 สค หนงัสือขอกูเ้งินสามญัไม่ระบุชือผูค้าํ,รายละเอียดเงินเดือนผูค้าํ ณฐัริณี

สงขลา อบต.ทุ่งขมิน 18332 สค
เพมิผูค้าํ 1 ราย ยอดเกิน 5 แสน คาํคนเดียวไม่ได,้แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงสร้าง+

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้าง (เพมิชือผูค้าํ)

สมุทรสาคร อบต.ท่าไม้ 56298 สค สาํเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น คู่สมรสคุณวรรณา

สมุทรสาคร อบต.ท่าไม้ 56302 สค หนงัสือคาํประกนั ผูค้าํทงั 2 ราย ระบุสถาณภาพไม่ชดัเจน (สมาชิกนาํกลบัไปแกไ้ข)

สระบุรี ทต.เสาไห้ 21237 สค

 ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณีมีคู่สมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัมีคู่สมรส,.อืน ๆไม่มีสาํเนา

ทะเบียสมรส,ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสใหม่ หา้มใชน้าํยาลบคาํผิด,ขาดหนงัสือแสดงรายไดร้ายจ่ายของ

ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั

สระบุรี อบต.บา้นกลบั 27162 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ เนืองจากผูค้าํประกนั รายน.ส.จนัทพิมพ ์คาํครบ 3 สัญญาแลว้,แกไ้ข

เอกสารทีเกียวขอ้ง 1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญัปรับโครงฯ2.หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงฯ 3.

หนงัสือคาํประกนั 4.เอกสารหลกัฐานของผูค้าํประกนัรายใหม,่ผูค้าํประกนัหา้มซาํกบัพยาน



จงัหวดั หน่วย รหสัสมาชิก ประเภท เหตุผลทีไม่ผา่น

สระบุรี อบต.หนองนาก 33750 สค หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงฯ ผูกู้ไ้ม่ระบุสถานะภาพ

สระบุรี อบต.หนองนาก 33751 สค หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงฯ ผูกู้ไ้ม่ระบุสถานะภาพ

สุโขทยั อบต.นาขนุไกร 1055 สค
เอกสารทุกฉบบั หา้มนาํผูค้าํ มาเป็นพยาน แกไ้ขใหม,่หนงัสือคาํประกนัรหสั 59583 ลายเซ็นคู่

สมรสไม่ตรงกบัเอกสารแนบ

สุโขทยั อบต.นาขนุไกร 1056 สค หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงฯ (พยานไม่ครบ),เพมิเติมสาํเนาบตัรคู่สมรสของผูกู้แ้ละผูค้าํ

สุราษฎร์ธานี อบต.ท่าทอง 39234 สค เปลียนผูค้าํประกนั ผูค้าํรหสั 4954 คาํ 3 สัญญา ผูค้าํรหสั 4490 พน้จากสมาชิกภาพ

สุรินทร์ อบต.ท่าสวา่ง 46522 สค ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการของผูกู้แ้ละผูค้าํ,รายละเอียดเงินเดือนของผูค้าํ

สุรินทร์ อบต.นอกเมือง 50367 สค
สาํเนาบตัรขา้ราชการ+บตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น+ทะเบียนสมรส+บตัรประชาชน(คู่สมรส)+

ทะเบียนบา้น(คู่สมรส) ของผูค้าํเอกธนสั ขอเอกสารเซ็นสดไม่เอาถ่ายสําเนา

สุรินทร์ อบต.เมืองลีง 47410 สค
หนงัสือขอกูเ้งินปรับโครงสร้างหนี ทาํใหม่หา้มใชน้าํยาลบคาํผิด,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํ

รหสั 21492 พน้สมาชิกภาพแลว้,หนงัสือคาํประกนัรหสั 47413 ใหล้งรายละเอียดขอ้มูลใหค้รบดว้ย

สุรินทร์ อบต.เมืองลีง 47411 สค เปลียนผูค้าํประกนั เจริญศกัดิ เป็นสมาชิกพน้สภาพ,สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้าํ

สุรินทร์ อบต.เมืองลีง 47413 สค เปลียนผูค้าํประกนั ธนชาต คาํเตม็ 3 สัญญา,สาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั

สุรินทร์ อบต.หนองใหญ่ 15115 สค ขาดสาํเนาทะเบียนสมรสของผูค้าํ,แจง้สมาชิกทราบแลว้

หนองบวัลาํภู อบต.โนนขมิน 16822 สค
เอกสารขอปรับโครงสร้างหนีแบบฟอร์มผิด (สมาชิกใชแ้บบฟอร์มประนอมหนี),ขาดทะเบียนหยา่ 

คุณไมตรีจิตม,์ขาดสาํเนาบตัรขา้ราชการ คุณพิชญสิ์นี

อาํนาจเจริญ อบต.กดุปลาดุก 32542 สค ปรับค่าหุน้รายเดือนจากเดิม 700 เป็น 1,100 บาท
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อาํนาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง 49775 สค
หนงัสือคาํประกนัของรหสั 20517 ใหคู่้สมรสเซ็นอยา่งเดียว,ขาดสาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรสของผูค้าํ

 20517,ไม่ไดรั้บรองสําเนาทะเบียนสมรสของผูค้าํ 20517,แจง้ผูกู้ท้ราบแลว้ 6-7-60,

อาํนาจเจริญ อบต.แมด 6373 สค หนงัสือคาํประกนัทงัหมด ไม่ไดร้ะบุชือผูกู้,้ขอสาํเนาบตัรขา้ราชการหนา้-หลงั ของผูค้าํรหสั 9507

อุดรธานี อบต.บา้นจนัทน์ 7959 สค
ขอหนงัสือคาํประกนัรหสั 32636 ใหม่ กรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยนืยนัไม่มีคู่สมรส พร้อมแนบ

สาํเนาทะเบียนสมรส บตัรประจาํตวั และสําเนาทะเบียนบา้นคู่สมรส

อุดรธานี อบต.สะแบง 10791 สค
ขอสาํเนาประจาํตวัประชาชนบตัรคู่สมรสผูค้าํรหสั10784 บตัรหมดอาย,ุขอสาํเนาทะเบียนบา้นผูค้าํ

รหสั24098 ไม่ไดรั้บรองสําเนา,เปลียนผูค้าํรหสั 38946 คาํ 3 สัญญาแลว้

อุดรธานี อบต.หนองกุงศรี 10518 สค
แกไ้ขเอกสารขอปรับโครงสร้างหนีทุกฉบบัผูกู้แ้ละผูค้าํหา้มเป็นพยานใหก้นัและกนั,หนงัสือคาํ

ประกนัคุณออ้ยจิตร ใหก้รอกรายละเอียดใหค้รบถว้น(ไม่เขียนมาเลย)

อุดรธานี อบต.หมากหญา้ 10778 สค เปลียนผูค้าํรหสั27632 คาํประกนัเตม็จาํนวนแลว้

อุดรธานี อบต.หมากหญา้ 27632 สค เปลียนผูค้าํรหสั 10778 คาํประกนั 3 สัญญาแลว้

อุบลราชธานี ทต.คอแลน 24416 สค สาํเนาบตัรพนกังานผูค้าํ คุณสภาพ

อุบลราชธานี ทต.คอแลน 35686 สค สาํเนาบตัรพนกังานผูค้าํ คุณสุภาพ

อุบลราชธานี ทต.เมืองศรีไค 11894 สค ใหช้าํระเงินในส่วนทีเกินวงเงิน 1,000,000 บาท

อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 50183 สค
สัญญาเงินกูใ้หเ้ฉพาะคู่สมรสลงนามรับคาํยนิยอม,ผูค้าํรหสั 34037 สถานะ โสด-สมรส ไม่ไดล้งนาม

,แจง้สมาชิกทราบแลว้



จงัหวดั หน่วย รหสัสมาชิก ประเภท เหตุผลทีไม่ผา่น

อุบลราชธานี อบต.ขามป้อม 46144 สค
แบบฟร์อมผิด ใหใ้ชแ้บบฟร์อมเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี,เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม[่ผูค้าํรหสั

 46145 พน้สภาพการเป็นสมาชิกแลว้

อุบลราชธานี อบต.คอแลน 20361 สค สาํเนาบตัรพนกังานผูกู้,้ผูค้าํวรรณรดา ไม่รับรองสําเนาทะเบียนสมรส+ใบเปลียนชือ

อุบลราชธานี อบต.โนนโหนน 17840 สค เปลียนผูค้าํ คุณเยาวเรศ ชาํระค่าหุน้ไม่ครบ 1 ปี

อุบลราชธานี อบต.สร้างถ่อ 17848 สค
เปลียนผูค้าํ คุณเบญจพร พน้สภาพจากการเป็นสมาชิก,ไม่มีหนงัสือคาํประกนั+หนงัสือยนิยอมให้

ส่วนราชการหกัเงิน และเอกสารส่วนตวัต่างๆ ประกอบการคาํประกนั ของคุณวิทยากรณ์

อุบลราชธานี อบต.สหธาตุ 29066 สค

หนงัสือคาํประกนั ใหเ้ฉพาะคู่สมรสเซ็นยนิยอมคนเดียว/ระบุชือผูกู้ด้ว้ย,ขอสาํเนาทะเบียนบา้นของ

ผูกู้ใ้หม่ ใหถ่้ายเอกสารและเซ็นรับรองใหม่เพราะแผน่เดิมผา่นการใชง้านมาแลว้ 5 ครัง,ติดต่อ

สมาชิกไม่รับสาย 31-7-60

อุบลราชธานี อบต.หนองไฮ 25370 สค ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณีสมรสแลว้ไม่ตอ้งลงนามยืนยนัไม่มีคู่สมรส


