
จังหวัด หน่วย รหัสสมาชิก ประเภท เหตุผลทีไม่ผ่าน

กาฬสินธุ์ อบต.ยางอูม้ 3479 สค เพมิเติมสาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้าํประกนั หมดอายุ

กาฬสินธุ์ อบต.ลาํหว้ยหลวั 49526 สค สาํเนาบตัรประชาชนคู่สมรสผูค้าํ พิลาลกัษณ์ หมดอาย,ุยงัไม่ไดช้าํระ

กาํแพงเพชร อบต.วงัแขม 57714 สค ขาดใบหยา่,สาํเนาบตัรขา้ราชการของผูกู้,้ขาดสาํเนาทะเบียนสมรส ของผูค้าํ

ขอนแก่น อบต.นางาม 25501 สค ชาํระดอกเบียบางส่วน,จะทาํบนัทึกขอขยายงวด

ขอนแก่น อบต.นางาม 54448 สค  คู่สมรสผูกู้เ้ป็นพยานไม่ได,้ยงัไม่ชาํระเงิน

ขอนแก่น อบต.บวัเงิน 12216 สค
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูค้าํประกนั,สาํเนาบตัร ปชช., และสาํเนาบตัรขา้ราชการผูกู้ ้

(หมดอาย ุกย.59)

ขอนแก่น อบต.บวัใหญ่ 34094 สค รายละเอียดฏีกา ผูกู้ ้ผูค้าํ,หนงัสือคาํคุณอญัชลีพร ไม่ระบุสถาณะภาพโสดหรือสมรส,ยงัไม่ชาํระ

ชลบุรี ทต.เขตรอดุมศกัดิ 15261 สค ขาดเอกสารผูค้าํประกนัพร้อมหลกัฐาน

ชยันาท ทต.เสือโฮก 30312 สค ขาดรายละเอียดเงินเดือนของผูค้าํ รหสั 50045 , 54543

ชยัภูมิ ทต.บา้นเดือ 38993 สค เพมิผูค้าํอีก 1 คน เนืองจากผูค้าํเป็นปฏิบติัการ,ติดต่อสมาชิกไม่ได้

เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 19084 สค ขาดหนงัสือยนิยอมหกัเงินชาํระหนีของผูค้าํรหสั 36664

ขอให้สมาชิกยืนเอกสารแก้ไขเพมิเติมภายในวันท ี16 กรกฎาคม 2560

รายงานเอกสารไม่สมบูรณ์ยืนขอปรับโครงสร้างหนี

ลงรับเอกสารตงัแต่วันท ี1 มีนาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
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เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 20270 สค ขาดหนงัสือคาํประกนัและเอกสารแนบของผูค้าํทงั 2 ราย

ตรัง อบต.ท่าขา้ม 45112 สค เพมิผูค้าํประกนั

นครนายก อบต.ดงละคร 47560 สค แกไ้ขแบบฟอร์ม / รอพิจารณาเงอืนไข,มีส่งเอกสารเพมิเติม

นครพนม อบต.ขามเฒ่า 16188 สค คาํขอไม่ผา่นความเห็น ผูบ้งัคบับญัชา,เพมิผูค้าํประกนัอีก 1 ราย

นครพนม อบต.คาํพี 20437 สค
สาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้าํประกนัราย (นางนทัมน หลาบโพธิ และ นายวชิยั ศรีแพง) หมดอายุ

 ปี 2558

นครพนม อบต.โพนแพง 36563 สค ขอสาํเนาทะเบียนสมรสของคุณสรานี

นครราชสีมา ทต.จอหอ 54343 สค
รายละเอียดบญัชีเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั,ขาดสาํเนาบตัรคู่สมรสของผูค้าํประกนั ราย 

(นางสุภาพ พบลาภ),วงเลบ็มุมซอง (เพมิเติมปรับโครงสร้างหนี  ทะเบียนสมาชิก 054343)

นครราชสีมา อบต.ขนงพระ 59669 สค
เพมิผูค้าํประกนัอีก 1 ราย (เนืองจากสิทธิคาํไม่พอ),หนงัสือยนิยอมใหติ้ดตามทวงถามหนีไม่

ระบุเบอร์โทรศพัท,์ยงัชาํระไม่ครบ,จนท.โทรติดต่อ สมาชิกไม่รับสาย (02/05/60)

นครราชสีมา อบต.บา้นวงั 15545 สค

ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่ กรณียงัไม่สมรสใหล้งนามยนืยนัดว้ย,ขอหนงัสือแสดงรายละเอียด

เงินเดือนใหม่ รับรองสาํเนาดว้ย,เปลียนผูค้าํประกนัใหม่ ผูค้าํรายเดิมพน้จากสมาชิกภาพแลว้,

ติดต่อสมาชิกไม่ได้
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นครศรีธรรมราช อบต.บา้นเพิง 56073 สค ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสใหม่ และขอหนงัสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน

บุรีรัมย์ อบต.กระสัง 14552 สค ยงัไม่ชาํระดอกเบีย หุน้

บุรีรัมย์ อบต.กระสัง 51480 สค สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํ 2 ราย หมดอาย,ุยงัไม่ไดช้าํระ ดอกเบีย หุน้

บุรีรัมย์ อบต.กระสัง 51481 สค
หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี  ระบุสถานะภาพไม่ชดัเจน (ผูกู้ย้นืยนัไม่มีคู่สมรส

  และมีคู่สมรสยนิยอม) ส่งแกไ้ขใหม่

บุรีรัมย์ อบต.กระสัง 51482 สค

หนงัสือคาํประกนัผูค้าํประกนัราย (นางรัชนก มงคลดี ) ไม่เซ็นลงชือ  และไม่มีความยนิยอม

จากคู่สมรส,หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํประกนั (นางรัชนก มงคลดี) ไม่ลง

ชือผูใ้หถ้อ้ยคาํ

บุรีรัมย์ อบต.บวัทอง 14584 สค

หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํประกนัทงั 2 ราย,เพมิเติมของผูกู้ ้1.บตัร ขรก. ผูกู้ ้

 (หมดอายแุลว้) 2.สาํเนาบตัร ปชช. คู่สมรส (นางอุทยั)เพมิเติมของผูค้าํฯ (นางนิมนวล) 1.

ทะเบียนสมรส 2. สาํเนาบตัรคู่สมรส (หมดอายแุลว้),เพมิเติมของผูค้าํฯ (นางดุสิตา) 1.

รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน  (เดือนล่าสุด)

บุรีรัมย์ อบต.หนองเยอืง 39887 สค  สําเนาทะเบียนสมรสของผูค้าํประกนั  และ สาํเนาบตัรขา้ราชการผูค้าํประกนั

บุรีรัมย์ อบต.หนองเยอืง 56570 สค
เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่เนืองจากผูค้าํประกนัราย นายไชยา จนัทะบุรี (ถูกใหพ้น้สภาพแลว้),

ถา้ใชค้นคาํตาํกวา่ระดบั 6 ใช ้2 คนคาํ  ถา้ผูค้าํระดบั 6 ขึนใชค้นเดียวได้
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บุรีรัมย์ อบต.หว้ยหิน 30604 สค รายละเอียดเงินเดือนฏีกา ผูกู้ ้ผูค้าํ,ยงัไม่ไดช้าํระ

ปราจีนบุรี อบต.ดงขีเหลก็ 11333 สค แกไ้ขหนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินชาํระหนีของผูกู้,้แจง้ผูกู้ท้ราบแลว้

พงังา อบต.โคกเจริญ 19935 สค ใหผู้กู้แ้กไ้ขเอกสารเขา้มาใหม่ / เพมิผูค้าํอีก 1 คน,ไดโ้ทรแจง้สมาชิกทราบแลว้

พงังา อบต.รมณีย์ 56075 สค เพมิผูค้าํประกนั 1 ราย (ปฏิบตัิงานคาํคนเดียวไม่ได)้,ยงัไม่ชาํระเงิน

พทัลุง ทต.จองถนน 6879 สค ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสรหสั 32870 บตัรหมดอายุ

พทัลุง ทต.จองถนน 23644 สค ขอสาํเนาบตัรคู่สมรสผูค้าํรหสั 32870 บตัรหมดอายุ

พิจิตร ทต.วงัตะกู 37153 สค ขาดรายละเอียดเงินเดือนทงัผูกู้+้ผูค้าํ

พิจิตร อบต.ดงเสือเหลือง 32157 สค
บตัรขา้ราชการของผูกู้ใ้หถ่้ายทงัดา้นหนา้และดา้นหลงั,ขาดสาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้/ โทรติดต่อ

สมาชิกไม่ไดฝ้ากขอ้ความ

พิษณุโลก อบต.บา้นป่า 9498 สค ขาดสาํเนาทะเบียนสมรสของผูค้าํรหสั 9496,โทรแจง้สมาชิกแลว้

พิษณุโลก อบต.บา้นป่า 41728 สค ขาดหนงัสือคาํประกนัและเอกสารแนบของผูค้าํทงั 2 ราย

พิษณุโลก อบต.สนามคลี 49592 สค ขาดหนงัสือคาํ เอกสารแนบของผูค้าํรหสั 49591,แจง้สมาชิกแลว้

เพชรบุรี ทต.บางเก่า 40852 สค บตัรประชาชนคู่สมรส คุณทวีคูณ หมดอาย,ุรอการชาํระ/พิจารณาเงอืนไข

มหาสารคาม อบต.นาสีนวล 5828 สค เพมิผูค้าํอีก 1 ราย รายการแกไ้ขสมาชิกทราบแลว้ เนืองจากมายนืเอกสารเอง
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มหาสารคาม อบต.หนองแสน 12852 สค

เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่เนืองจากผูค้าํประกนัราย นางวารุณี  สิทธิคาํประกนัเกิน 3 สัญญา,

หนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัปรับโครงสร้างหนี ผูกู้ไ้ม่ระบุสถานะภาพ ( คู่สมรสไม่เซ็นยนิยอม),

ผูค้าํรายนางโสภา  ยนืยนัไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย (นาง ) ใหเ้พมิเอกสาร ใบหยา่ , ใบมรณะ,

หนงัสือคาํประกนันางนนัทนา ไชยบุดดี และ นางวารุณี  ( คู่สมรสไม่เซ็นยนิยอม)

มหาสารคาม อบต.หว้ยเตย 29556 สค เพมิผูค้าํประกนัอีก 1 ราย,ขอหนงัสือสัญญาเงินกูใ้หม่คู่สมรสไม่ไดล้งนาม

แม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง 19699 สค ขาดหนงัสือคาํประกนัของผูค้าํรหสั 54622

ยโสธร ทต.สาํราญ 26455 สค ชาํระส่วนต่างทีเกินวงเงิน 1,000,000 บาท

ร้อยเอด็ ทต.ปอภาร 48977 สค เอกสารขอปรับโครงสร้างหนี  ไม่มีพยาน ( ผูกู้ผู้ค้าํและคู่สมรส หา้มเซ็นเป็นพยาน)

ร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ 36313 สค ใบเปลียนชือผูค้าํประกนั (รายนางลภสัรดา ) ส่งเพมิเติม

ร้อยเอด็ ทต.อาจสามารถ 13412 สค
ขอหนงัสือคาํประกนัของรหสั 13288 ใหม่ ไม่ตอ้งลงนามยนืยนักรณีสมรสแลว้,ติดต่อสมาชิก

ไม่ได้

ร้อยเอด็ อบต.ดู่นอ้ย 13402 สค ผูค้าํรหสั 13402 พน้สมาชิกภาพแลว้ เปลียนใหม่,โทรแจง้สมาชิกติดประชุม

ร้อยเอด็ อบต.โนนรัง 16716 สค
สาํเนาบตัรคู่สมรสของผูกู้ ้หมดอายแุลว้ (31/3/59),เพมิเติม เอกสารรายละเอียดบญัชีเงินเดือน 

(ทงัผูกู้แ้ละผูค้าํ)
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ร้อยเอด็ อบต.โพธิใหญ่ 48915 สค เอกสารสําเนาบตัร ปชช. และทะเบียนบา้นของผูกู้ ้(ไม่มีเซ็นตรั์บรองสาํเนา)

ร้อยเอด็ อบต.อุ่มเม่า 13255 สค แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินสามญั (ปรับโครงฯ)  ใหม่ (ไม่ถ่ายหนา้หลงั)

ร้อยเอด็ อบต.อุ่มเม่า 13256 สค

แกไ้ขหนงัสือขอปรับโครงสร้างหนีใหม่ (เนืองจากถ่ายหนา้หลงั),สาํเนาบตัรขา้ราชการ ,

ทะเบียนบา้น,สาํเนาใบทะเบียนสมรส,สาํเนาบตัรคู่สมรส ทะเบียนบา้นของคู่สมรส (ของผูค้าํ

ประกนัราย นางรัญชนา ไม่ผา่นการรับรองสําเนาถูกตอ้ง),รายละเอียดบญัชีเงินเดือนของผูกู้ ้

และผูค้าํประกนั ทงัหมด

ร้อยเอด็ อบต.อุ่มเม่า 32605 สค
แกไ้ขหนงัสือขอกูเ้งินสามญั (ปรับโครงสร้างหนี) ไม่ถ่ายหนา้หลงั,เพมิเติมรายละเอียดบญัชี

เงินเดือนของของผูค้าํประกนั (ทงั 3 ราย)

ลาํปาง อบต.แม่สุก 54613 สค หนงัสือยนิยอมหกัเงินของผูค้าํรหสั 54612 หา้มใชน้าํยาลบคาํผิด,เอกสารผูกู้ไ้ม่มีพยานเซ็นมา

ศรีสะเกษ อบต.สาํโรงตาเจ็น 45209 สค ผูกู้มี้คาํนาํหนา้เป็นนาง และยนืยนัไม่มีคู่สมรส (ใหแ้นบหลกัฐาน ใบหยา่ ,ใบมรณะบตัร)

สกลนคร ทต.กดุไห 31187 สค

คาํขอกูไ้ม่ผา่นความเห็นผูบ้งัคบับญัชา,หนงัสือสัญญากูคู้่สมรสไม่ไดล้งนาม,ขอหนงัสือ

ยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนีใหม่และขอหนงัสือติดตามทวงถามหนีใหม่ผูกู้ไ้ม่ไดล้งนาม,ขอ

หนงัสือคาํประกนัพร้อมหลกัฐานผูค้าํรหสั 25801 ไม่มีเอกสารหลกัฐานผูค้าํ

สกลนคร อบต.ตน้ผงึ 8048 สค
เปลียนแบบฟอร์มคาํขอกูแ้ละหนงัสือสัญญากู,้ผูกู้แ้ละผูค้าํหา้มเป็นพยานใหก้นัทาํแบบฟอร์ม

เขา้มาใหม่
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สุพรรณบุรี อบต.มดแดง 54758 สค แกไ้ขแบบฟอร์มใหม,่ยงัไม่ไดช้าํระ

สุราษฎร์ธานี อบต.ตะกกุใต้ 37705 สค เปลียนผูค้าํรหสั 40895 คาํ 3 สัญญาแลว้,เปลียนผูค้าํรหสั 39248 คาํ 3 สัญญาแลว้

อุดรธานี ทต.อูบมุง 57336 สค

เอกสารต่าง ๆ  ขาดพยาน  และ ขาดความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา ,ขาดความยนิยอมจากคู่สมรส 

(รายนางปภาวรินทร์),รายละเอียดบญัชีเงินเดือน ทงัผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั,เพมิเติมใบเปลียนชือ

ของผูค้าํประกนัราย ปภาวรินทร์ โคตรโสภา

อุดรธานี อบต.เชียงดา 10838 สค ขอใบคาํขอกู,้รับรองรายไดร้ายจ่าย-ผูกู้ผู้ค้าํ,ขอหนงัสือคาํประกนัของรหสั 57772 ใหม่

อุดรธานี อบต.นาบวั 57308 สค

หนงัสือขอกูเ้งินสามญั(ปรับโครงฯ) ไม่ผา่นผูบ้งัคบับญัชา,หนงัสือสัญญาเงินกู(้ปรับโครงฯ) ,

หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงิน,หนงัสือยนิยอมใหท้วงหนี. ไม่มีพยาน,หนงัสือคาํประกนั ,หนงัสือ

ยนิยอมใหห้กัเงิน (ของผูค้าํทงั 2ราย) ไม่มีพยาน,ใบเปลียนชือของผูค้าํประกนั (ราย ปภาวรินทร์

 โคตรโสภา),รายละเอียดบญัชีเงินเดือนของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั

อุดรธานี อบต.โนนทองอินทร์ 10647 สค
คาํขอกูไ้ม่ผา่นความเห็นผูบ้งัคบับญัชา,ขอเอกสารหลกัฐานคู่สมรสผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั,ขอ

หนงัสือแสดงรายไดร้ายจ่ายของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั

อุดรธานี อบต.โนนทองอินทร์ 22544 สค รอเอกสารเพมิเติม

อุดรธานี อบต.โนนทองอินทร์ 40740 สค
ไม่มีคาํขอกูส้ามญั,ขอเอกสารหลกัฐานคู่สมรสผูกู้แ้ละผูค้าํ,ขาดหนงัสือรับรองรายไดร้ายจ่ายผู ้

กูแ้ละผูค้าํ

อุดรธานี อบต.ออ้มกอ 22534 สค ไม่ไดไ้ปแสดงตวัทีหน่วย,แจง้ผูกู้ ้02/05/60
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อุบลราชธานี ทต.เขืองใน 6066 สค
หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการหกัเงินของผูค้าํ,บตัรประชาชนผูค้าํหมดอาย,ุขาดทะเบียนสมรส

คู่สมรสผูค้าํ,รอพิจารณาเงอืนไข (ชาํระยอดคา้งบางส่วน)

อุบลราชธานี อบต.นาคาํ 35740 สค
แกไ้ขเอกสารใหม่  1.หนงัสือขอกูเ้งินสามญั (ปรับโครงสร้างหนี) 2. หนงัสือสัญญาเงินกู ้

สามญัปรับโครงสร้างหนี  ใชแ้บบฟอร์มผดิ,เอกสารหลกัฐานตอ้งเป็นลายเซนตเ์ดียวกนั

อุบลราชธานี อบต.โนนกาหลง 5542 สค
เปลียนผูค้าํประกนัรายใหม่ผูค้าํราย (นายเจนวิชญ ์ลอยหา)  คาํครบ 3 สัญญาแลว้  แกไ้ข 1.

หนงัสือขอปรับโครงฯ 2.หนงัสือสัญญาขอปรับโครงฯ  (ผูค้าํหา้มซาํกบัพยาน)

อุบลราชธานี อบต.อ่างศิลา 5989 สค
เอกสารเงินกูก้รอกรายละเอียดขอ้มูลไม่ครบทุกหนา้ใหท้าํมาใหม,่ผูค้าํสถานะเป็นนาง ขอ

เอกสารคู่สมรส

ขอให้สมาชิกยืนเอกสารแก้ไขเพมิเติมภายในวันท ี16 กรกฎาคม 2560


