
จังหวัด หนวยงาน ทะเบียน ประเภท หมายเหตุ

รอยเอ็ด อบต.หนองไผ 17741 covid งดกู มีหนี้สหกรณ รพช. จังหวัดรอยเอ็ด

ยะลา อบต.ลําใหม 65421 covid ขอหนังสือสัญญาเงนิกูและหนังสือค้ําประกันโหลดแบบฟอรมใหม

นครราชสีมา ทต.กลางดง 63829 covid
แกไข หนังสือค้ําประกันใหมเนื่องจากรับรองสถานะภาพ คูสมรสยินยอมฯ แตผูกูยืนยันวาไมมีคู

สมร,สําเนาบัตรขาราชการผูกู (รับแลว)

เชียงใหม อบต.หวยทราย 6710 covid เงินคงหลือไมเขาเงื่อนไข

มหาสารคาม อบต.ราษฎรเจริญ 55680 covid
หักฎีกานําสงยังไมครบ 6 เดือน  ยังไมเขางื่อนไขการกูสวัสดิการโควิด-19 (ชําระตอเนื่องอีก 2 

เดือน พ.ค,ม.ิย),.เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[ผูค้ําประกันมีคางคาหุนสะสม

มหาสารคาม อบต.ราษฎรเจริญ 34206 covid มีคางชําระคาหุนสะสม และประวัติการหักฎีกาสงเงินหักไดไมครบ จึงไมเขาเงื่อนไข

นครพนม อบต.นาคูณใหญ 40783 covid เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม ผูค้ําค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว

ชลบุรี อบต.หนองเสือชาง 38714 covid สําเนาบัตรขาราชการของผูกู+ผูค้ํา ใหถายหนา+หลังดวย

นครราชสีมา อบต.หนองมะนาว 7610 covid .เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม ผูค้ําค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว

เลย อบต.บานเพ่ิม 56432 covid เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[ผูค้ําชําระไมครบตามยอดเรียกเก็บ

เลย อบต.บานเพ่ิม 61551 covid ผูกูชําระไมครบตามยอดเรียกเก็บ ไมเขาเงื่อนไข

เลย อบต.บานเพ่ิม 55279 covid สมาชิก หนวยงานหักนําสงบางสวน ชําระเองบางสวน ไมเขาเงื่อนไขการกู

เลย อบต.บานเพ่ิม 55280 covid
สมาชิกหนวยงานหักบางสวน ชําระเองบางสวน ไมเขาเงื่อนไขการกู,ผูค้ํา ค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว

สุพรรณบุรี อบต.ไผขวาง 57901 covid รอหนังสือชี้แจงจากหนวยงานไมหักเงินผูค้ํา ในเดือน ม.ีค.63

สุพรรณบุรี อบต.ไผขวาง 34502 covid หนังสือชี้แจงจากหนวยงานไมหัก เดือน ม.ีค.63

ขอนแกน ทต.นาเพียง 57842 covid คงเหลือไมตามเกณฑ / หนวยงานไมหักชําระ

พิจิตร อบต.วังหลุม 42961 covid หนวยงานหักชําระบางสวน ไมเขาเงื่อนไขการกู

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่   29 เมษายน 2563 ถึง 5 พฤษภาคม 2563

เอกสารยื่นกูเงินสามัญ covid-19 เอกสารไมสมบูรณ
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แมฮองสอน อบต.สบเมย 39148 covid เอกสารขอกูทั้งหมด ผูกู และผูค้ํา หามเปนพยาน

แมฮองสอน อบต.สบเมย 61179 covid เอกสารขอกูเงินทุกฉบับ ผูกู และผูค้ํา หามเปนพยาน,ลดวงเงิน 60,000,หนังสือค้ําประกัน คุณ

ณัฐรดา ไมมีคํายินยอมของคูสมรส,สําเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบาน คูสมรสคุณณัฐรดา

แมฮองสอน อบต.สบเมย 61178 covid เอกสารขอกูเงิน ผูกู และผูค้ํา หามเปนพยาน,ลดวงเงิน 40,000 บาท

อุบลราชธานี อบต.จิกเทิง 57883 covid ขอหนังสือติดตามทวงถามใหม ผูค้ําหามเปนพยาน

พิจิตร อบต.ทาเสา 62851 covid
ขอหนังสือสัญญาเงนิกูใหม ใหคูสมรสลงนามยินยอมดวย,ขอหนังสือแสดงเหตุที่ไดรับผลกระทบ

ฉะเชิงเทรา อบต.หัวสําโรง 62357 covid ขอสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร,ขอสลิบเงินเดือนของผูค้ําประกันยอนหลัง 3 เดือน

ศรีสะเกษ อบต.ศรีสําราญ 42832 covid ยังไมเขาเงื่อนไข ปรับโครงสรางหนี้ยังไมถึง 6 เดือน

อํานาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ 30877 covid
แกไขแบบฟอรมใหมทั้งหมด ไมใชหนาหลัง,อนุมัติได 70,000 บาท /หนังสือสัญญฯ สถานะภาพไม

ชัดเจน/รายละเอียดเงินเดือนใหคลังรับรอง,ยกเลิกคําขอกอนเนื่องจากสมาชิกรอใหสงชําระ กยศ 

เรียบรอยกอนเนื่องจากมีผลกับวงเงนิที่จะอนุมัติ

พะเยา อบต.ทุงผาสุข 50337 covid งดกู มีกูกับสหกรณ อปท.จ.พะเยา

อุบลราชธานี อบต.แดงหมอ 31855 covid
แกไขหนังสือสัญญาเงินกูสามัญฯ เนื่องจากผูกูระบุสถานะภาพทั้ง 2 ชอง,แกไขหนังสือค้ําประกันฯ 

เนื่องจากผูค้ําระบุสถานะภาพทั้ง 2 ชอง

พะเยา อบต.พระธาตุขิงแกง 14121 covid งดกู มีกูสหกรณ อปท. จ.พะเยา

นาน อบต.ปาคา 66055 covid
ขาดหนังสือยินยอมใหหักเงินของผูกู,สําเนาบัตร ขาราชการผูกุหมดอายุ 20 ม.ค 63, รายละเอียด

เงินเดือนของผูค้ํา (3 เดือนยอนหลัง),หนังสือค้ําประกัน[คูสมรสผูค้ําไมไดรับการยินยอม (คูสมรส

ไมลงนาม)

นาน อบต.ปาคา 63781 covid
สําเนาบัตรขาราชการผูค้ําหมดอายุ 20.ม.ค 63,รายละเอียดเงินเดือนของผูค้ํา (3 เดือนยอนหลัง)
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เลย ทต.ธาตุ 33269 covid หนังสือขอกูเงินสามัญผูบังคบับัญชาไมไดระบุความคิดเห็น,บัตรขาราชการของผูค้ําประกัน

เลย อบต.เชียงคาน 57766 covid หนังสือขอกูเงินสามัญ ผูบังคับบัญชาไมไดลงความเห็นมา,บัตรขาราชการของผูกู

อุบลราชธานี อบต.คอนอย 19581 covid เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[ผูค้ําสิทธิ์ค้ําเต็มจํานวน

ศรีสะเกษ อบต.ศรีสําราญ 59219 covid เปลี่ยนผูค้ําประกันใหม ค้ําประกันไป 3 รายแลว

ขอนแกน อบต.ศรีสุข 35866 covid
หนังสือขอกูเงินสามัญ ความเห็นของผูบังคับบัญชาไมไดระบุความเห็นมา,บัตรขาราชการของผูค้ํา

ประกัน ใหถายท้ังดานหนา+ดานหลังดวย,หนังสือค้ําประกัน ขอที๑่ ตามที.่... ใหระบุชื่อผูกู (วัน

เดือนปที่อนุมัติยังไมตองระบ)ุ

พิจิตร อบต.คลองคณู 612 covid เพ่ืมเติมเอกสารของผูค้ําประกัน สถานะภาพเปน นาง (หลักฐานหยา /มรณะ)

กาฬสินธุ ทต.กุดสิมคุมใหม 28022 covid
หนังสือขอกูเงินสามัญ ผูบังคับบัญชาไมไดระบุความเห็นมา,บัตรขาราชการของผูค้ําหมดอาย,ุ

เงินเดือนของผูกู+ผูค้ํา,สําเนาเลขที่บัญชี

พระนครศรีอยุธยา อบต.คานหาม 50836 covid งดกู มีหนี้สหกรณจังหวัด

เลย ทต.ธาตุ 11427 covid
หนังสือขอกูเงินสามัญ ผุบังคับบัญชาไมไดระบุความคิดเห็นมา,หนังสือสัญญาเงินกู ฟอรมขาด

ดานลาง,หนังสือค้ําประกัน ฟอรมขาดดานลาง

เลย ทต.ธาตุ 33268 covid
หนังสือขอกูเงินสามัญ ผูบังคับบัญชาไมไดระบุเหตุผล,หนังสือสัญญาเงินกู,หนังสือค้ําประกัน 

ฟอรมดานลางขอความขาด

ศรีสะเกษ อบต.ดินแดง 62944 covid หนวยงานยังหักไมถึง 6 เดือน ตองหักชําระประจําเดือน พ.ค.63 กอน

เลย ทต.ธาตุ 33272 covid
หนังสือขอกูเงินสามัญ ผูบังคับบัญชาไมไดระบุความคิดเห็น,หนังสือค้ําประกัน หนังสือใหสวน

ราชการหักเงิน ของผูค้ํา ฟอรมขาดดานลาง

พัทลุง ทต.ทามิหรํา 2205 covid
เพ่ิมเติมเอกสาร ทะเบียนสมรส / สําเนาบัตร /ทะเบียนบาน  (ของคูสมรสผูกู),สําเนาบัตร

ขาราชการผูค้ําหมดอาย,ุแกไขแบบฟอรมกูทั้งหมด เนื่องจากใชผูค้ําเปนพยาน

เลย ทต.ธาตุ 43784 covid สมาชิกไมไดใหหนวยงานหักหนาฎีกา,เงินคงเหลือไมเปนไปตามเงื่อนไขของการกู

ระนอง อบต.น้ําจืดนอย 62153 covid แกไขเอกสารผูกู+ผูค้ํา หามเปนพยาน
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อํานาจเจริญ อบต.ดอนเมย 57130 covid เงินคงเหลือไมเขาหลักเกณฑ

ระนอง อบต.น้ําจืดนอย 45701 covid แกไขแบบฟอรมใหมหมด ผูกู+ผูค้ํา หามเปนพยาน

แมฮองสอน อบต.แมนาเติง 31327 covid
หนังสือค้ําประกัน[แกไขสถานะภาพการสมรส (เอกสารเพ่ิมเติมคูสมรสไดรับแลวแกไขเฉพาะ

หนังสือค้ําฯ)

ศรีสะเกษ อบต.นิคมพัฒนา 32082 covid เพ่ิมเติมรายละเอียดเงินเดือน 3 เดือนยอนหลังของผูค้ําประกัน,สําเนาใบมรณะของคูสมรสผูค้ํา (ใบ

เปลี่ยนชื่อถาม)ี,แกไขแบบฟอรมทั้งหมด เนื่องจากผูกูผูค้ําเปนพยานในเอกสาร

สกลนคร ทต.พังโคนศรีจําปา 5919 covid ขอหนังสือสัญญาเงนิกูกรณีสมรสแลว ไมตองลงนามยืนยันไมมีคูสมรส,ขอสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน สําเนาบัตรขาราชการและสําเนาทะเบียนบานใหม ไมไดรับรองสําเนา

ขอนแกน อบต.โคกสี 16637 covid
หนังสือขอกูเงิน ผูบังคับบัญชาไมไดระบุความคิดเห็น,บัตรขาราชการผูกูหมดอายุ /ใบเปลี่ยนชื่อผูกู

,ไมไดรับรองสําเนาเลขบัญช,ีแกไขหนังสือค้ําประกันใหม ขอที่ ๑ ตามที่ .....ใหระบุชื่อผูกู (ว..ด.ป. 

งวดละ..ยังไมตองระบุมา)

มหาสารคาม อบต.หนองแวง 46634 covid ผูกู ชําระไมครบตามยอดเรียกเก็บหลายเดือน ไมเขาเงื่อนไขการกู

อุดรธานี อบต.บานจั่น 40718 covid ขาดหนังสือชี้แจงผลกระทบ,หนังสือค้ําประกัน ไมไดระบุสถานะโสด สมรส

อุดรธานี อบต.บานจั่น 40719 covid
วงเงินกูได 80,000 บาท,หนังสือสัญญาเงินกูไมระบุสถานะ โสด+สมรส,หนังสือชี้แจงเหตุผลอยา

เรียนคุณศุจินธร นะคะ

เชียงราย ทต.แมไร 53814 covid ขอหนังสือสัญญาเงนิกูใหม โหลดแบบฟอรมไมสมบูรณ

สระบุรี อบต.ทาคลอ 11869 covid งดกู มีหนี้กับสหกรณฯ พนักงานสวนทองถิ่น จ.สระบุรี จํากัด

อุดรธานี ทต.ผาสุก 51230 covid
แกไขแบบฟอรมใหมเนื่องจากผูกูผูค้ําคูสมรส เปนพยานในเอกสาร,หนังสือแสดงผลกระทบ,สําเนา

บัตรคูสมรส หมดอายุ

เลย อบต.โนนปาซาง 54088 covid งดกู มีกูกับสหกรณฯ อบจ. เลย
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มหาสารคาม อบต.หนองไฮ 51976 covid การนําสงเงินของหนวยงานเดือนเมษายน 63 ยังไมมีรายการออกใบเสร็จ

มหาสารคาม อบต.หนองไฮ 56051 covid การนําสงเงินเดือนเมษายน 63 ยังไมมีรายการเงินเขาสหกรณฯ (ทั้งหนวยงาน)

มหาสารคาม อบต.หนองไฮ 27825 covid การนําสงเงินเดือน เม.ย 63 ยังไมมีรายการเขา

นาน อบต.ทานาว 55952 covid แกไขแบบฟอรมเนื่องจากนําผูกูและผูค้ํามาเปนพยาน

นาน อบต.ทานาว 519 covid
แกไขแบบฟอรมเนื่องจากผูกูผูค้ํามาเปนพยาน,สําเนาบัตรคูสมรส และทะเบียนบาน (ของผูค้ําฯ)

เพชรบุรี อบต.พุสวรรค 20913 covid หนังสือสัญญาเงินกูสามัญคูสมรสไมไดเซ็นคํายินยอม

พระนครศรีอยุธยาทต.สามเมือง(ลาดบัวหลวง 30305 covid
กูได 50,000 บาท,แกไขคําขอกู และหนังสือสัญญากู ระบุจํานวนเงิน และรายละเอียดผูค้ํา,

หนังสือค้ําประกันระบุค้ําประกันใหใคร และกรณสีมรสแลว ไมตองยืนยันไมมีคูสมรส

อุบลราชธานี อบต.กลาง 6054 covid
ผูกู คางชําระ ไมเขาเงื่อนไข หักหนาฎีกาตอเนื่อง 6 เดือน,เอกสารไมสมบูรณ,สมาชิกเสียชีวิต

นครพนม อบต.ทาบอสงคราม 53933 covid
หนังสือขอกูเงิน ความเห็นของผูบังคบับัญชาไมไดระบุมา,แกไขหนังสือค้ําประกันใหม งวดละ 

(.......) ไมตองระบุมา

เชียงราย ทต.แมไร 67479 covid ผูกูผูค้ําหามเปนพยานใหกัน

อํานาจเจริญ อบต.นาแต 12794 covid เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[ผูค้ําคางชําระ ยังค้ําไมได

อุดรธานี อบต.เตาไห 25525 covid
อนุมัติได 30,000 บาท,พิ่มเติม บัตรขาราชการ ผูกู+ผูค้ํา,หนังสือแสดงผลกระทบ,ขอยกเลิก

สมาชิกจะสงหนังสือยกเลิก

ศรีสะเกษ อบต.ลิ้นฟา 41094 covid
เงินคงเหลือไมสามารถกูได 30,000 บาท แกไขจํานวนเงินในคําขอกู สัญญากู,หนังสือค้ําประกัน

ตองระบุดวยค้ําประกันใหใคร

พะเยา อบต.ทุงผาสุข 9776 covid งดกู มีหนี้กับ สหกรณ อปท.พะเยา

รอยเอ็ด อบต.สระบัว 23374 covid งดกู มีหนี้สหกรณ รพช,แนะนําใหกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ได 65,000 บาท
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อุตรดิตถ ทต.พระเสด็จ 3177 covid
วงเงินกูได 60,000 บาท,ถาตองการแกไขหนังสือขอกู หนังสือสัญญาเงินกู หนังสือค้ําประกัน,

เงินเดือนของผูค้ําประกัน

อุตรดิตถ ทต.พระเสด็จ 48552 covid
วงเงินท่ีกูได 30,000 บาท,ถาสมาชิกตองการแกไข หนังสือขอกู หนังสือสัญญาเงินกู หนังสือค้ํา

ประกัน,เงินเดือนผูค้ําประกัน

ฉะเชิงเทรา อบต.คลองเข่ือน 56266 covid หนังสือค้ําประกันใหเฉพาะคูสมรสลงนามยินยอม ชองเดียว

เชียงราย ทต.ดอยลาน 941 covid หนังสือขอกูเงิน ผูบังคับบัญชาไมลงความเห็น

ชุมพร อบต.วิสัยเหนือ 26126 covid ขอหนังสือรับรองรายไดรายจาย อีก 2 เดือน

ชุมพร อบต.วิสัยเหนือ 11293 covid ขอหนังสือรับรองรายไดรายจาย อีก 2 เดือน

ชัยนาท อบต.ไรพัฒนา 65331 covid หนังสือค้ําประกัน มีคูสมรสไมตองรับรองไมมีคูสมรส

พังงา ทต.ลําแกน 51969 covid ขอสําเนาบัตรขาราชการผูกูและผูค้ําประกัน]

พระนครศรีอยุธยาอบต.คลองพระยาบันลือ 15476 covid แกไขวงเงินขอกู 100,000 บาท,หนังสือสัญญาเงนิกู,หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน, 

หนังสือยินยอมใหติดตามหนี้ ผูค้ําหามเปนพยาน,ขอรายละเอียดฏีกาเงินเดือนแบบ งด.2 ผูกู และ

ผูค้ํา,หนังสือค้ําประกัน,หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน ผูกูหามเปนพยาน

พังงา ทต.ลําแกน 54559 covid เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

พระนครศรีอยุธยาอบต.คลองพระยาบันลือ 67107 covid

แกไขวงเงินขอกู 100,000 บาท,หนังสือสัญญาเงนิกู,หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน, 

หนังสือยินยอมใหติดตามทวงหนี้ ผูค้ําหามเปนพานหนังสือค้ําประกัน,หนังสือยินยอมใหสวน

ราชการหักเงิน ผูกูหามเปนพยาน,ขอรายละเอียดฏีกาเงินเดือน แบบ งด.2 ผูกู และผูค้ํา,สําเนา

บัญชีธนาคารที่ใหโอนเงิน

ศรีสะเกษ อบต.กฤษณา 42506 covid
แกไขหนังสือค้ําประกันใหม ว.ด.ป ที่อนุมัติ ยังไมตองระบุมา,.เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม ผูค้ํา

ชําระไมครบตามยอดเรียกเก็บ

อํานาจเจริญ ทต.โคกกง 1931 covid ผูกูผูค้ําหามเปนพยานใหกัน
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ศรีสะเกษ อบต.กฤษณา 47626 covid ผูกูคางชําระคาหุนหลายเดือน ไมเขาเงื่อนไขการกู,เอกสารไมสมบูรณ

สุโขทัย อบต.นครเดิฐ 28381 covid บัตรขาราชการของผูค้ําประกัน หมดอายุ

สุโขทัย อบต.นครเดิฐ 13968 covid บัตรขาราชการของผูกูหมดอายุ

มหาสารคาม อบต.เมืองเตา 36272 covid เงินคงเหลือไมถึงเกณฑ

สกลนคร อบต.เหลาโพนคอ 1848 covid
หนังสือขอกูเงินสามัญ ความเห็นของผูบังคับบัญชาไมไดระบุมา,สัญญาเงินกูสามัญ ไมไดระบุชื่อผู

ค้ํา,หนังสือค้ําประกันไมไดระบุชื่อผูกู

ลพบุรี อบต.บางกะพ้ีดงพลับ 64599 covid งดกู มีหนี้กับ สหกรณ อปท,เอกสารไมสมบูรณ

มหาสารคาม อบต.เมืองเตา 62433 covid
วงเงินกูได 50,000 บาท,ขอหนังสือค้ําประกันใหม กรณีสมรสแลว ไมตองยืนยันไมมีคูสมรส

รอยเอ็ด อบต.ผาน้ํายอย 45258 covid งดกู มีหนี้กับสหกรณ รพช.,ผูค้ํา ค้ําเต็ม 3 สัญญาแลว

รอยเอ็ด อบต.ผาน้ํายอย 35768 covid งดกู มีหนี้กับสหกรณ รพช.

นครราชสีมา อบต.โนนตาเถร 33849 covid
เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม ผูค้ํา คางชําระติดตอกันหลายงวด,บันทึกผลกระทบโควิด,หนังสือขอกู 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาไมไดระบ,ุสมาชิกขอยกเลิก หาผูค้ําไมได

ชลบุรี อบต.แสมสาร 44319 covid ขอรายละเอียดเงินเดือนผูค้ําประกัน

ชลบุรี อบต.แสมสาร 44321 covid ขอรายละเอียดเงินเดือนผูค้ําประกัน

ชลบุรี อบต.แสมสาร 54590 covid ขอรายละเอียดเงินเดือนผูค้ําประกัน

กําแพงเพชร อบต.วังแขม 6150 covid ขอหนังสือสัญญาเงนิกูใหมกรณีสมรสแลวไมตองยืนยัน

นครราชสีมา อบต.หนองน้ําแดง 51548 covid
หนวยงานหักนําสงยังไมครบ 6 เดือน ไมเปนไปตามเงื่อนไขยังกูไมได(หักได 4 เดือน),เอกสารไม

สมบูรณ,ผูค้ําค้ําเต็ม 3 สัญญญาแลว

ราชบุรี อบต.หนองพันจันทร 6736 covid
วงกูได 70,000 บาท,ถาสมาชิกตองการแกไขเอกสาร หนังสือขอกูเงินสามัญ หนังสือสัญญาเงนิกู 

หนังสือค้ําประกัน

อุตรดิตถ ทต.บานโคก 61793 covid หนังสือขอกูเงินสามัญ ความเห็นของผุบังคับบัญชาไมไดระบุมา,ใบเปลี่ยนชื่อ ผูกู+ ผูค้ํา
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อุตรดิตถ อบต.มวงเจ็ดตน 61786 covid หนังสือค้ําประกัน ยังไมตองระบุ วันเดือนป ที่อนุมัต,ิใบเปลี่ยนชื่อผูค้ําประกัน

อุบลราชธานี อบต.พะลาน 26947 covid งดกู มีหนี้สหกรณออมทรัพยจังหวัดอุบล

อุบลราชธานี อบต.กระโสบ 51795 covid
ขอหนังสือขอกูเงิน หนังสือสัญญาใหม วงเงินได 90,000 บาท,ขอหนังสือค้ําประกันใหม 

แบบฟอรมโหลดไมสมบูรณ

สกลนคร ทต.บานโพน 24423 covid สมาชิกชําระเอง ไมเขาเงื่อนไขการหักหนาฎีกา 6 เดือน,เอกสารไมสมบูรณ

ศรีสะเกษ อบต.ทุงสวาง 27207 covid
หนังสือสัญญาเงินกู ไมไดระบุชื่อผูค้ํา, ไมไดระบุสถานะ สมรส,บัตรขาราชการของผูค้ําหมดอายุ

,พยานลําดับที่ 1 มีแตลายเซ็น ไมมีเชื่อตัวปรรจง อานไมออก

ฉะเชิงเทรา อบต.คลองนา 64646 covid
หนังสือขอกู กรอกขอมูลไมครบ /ความเห็นของผูบังคับบัญชาไมไดระบุมา,หนังสือสัญญาเงินกู ให

เฉพาะคูสมรสลงนามชองเดียว

อุดรธานี อบต.น้ําโสม 30964 covid
หนังสือค้ําประกัน[ผูกูเซ็นเปนพยาน,สําเนาบัตรคูสมรสผูค้ําประกันขอใหมเนื่องจากผานการ

รับรองมากอน

อุดรธานี อบต.นาแค 59638 covid เสนอเขารอบเดือนมิถุนายน หลังหักฎีกานําสงเดอืน พ.ค 63 (ตอเนื่องครบ 6 เดือน เนื่องจากมี

การนําสงเงินเอง 2 เดือน ในชวงที่ยายหนวยงาน),แกไขแบบฟอรมใหมทั้งหมด เนื่องจากผูกูและผู

ค้ํามาเปนพยานในเอกสาร,แกไขเพ่ิมเติมสําเนาบัตรคูสมรสของผูค้ํา (ผานการรับรองสําเนามาแลว)

สุรินทร อบต.ยาง 49392 covid งดกู ไมเขาเงื่อนไขมีกูสหกรณฯ อื่น

อุดรธานี อบต.น้ําโสม 59639 covid แกไขแบบฟอรมทั้งหมด เนื่องจากผูกูผูค้ําเปนพยานในเอกสาร

หนองบัวลําภู อบต.บานพราว 32543 covid อนุมัติวงเงินกู 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขเงินคงเหลือ),แกไข หนังสือขอกูเงินสามัญ,หนังสือสัญญา

กูเงนิ ระบุจํานวนเงิน 50,000 บาท,เพ่ิมเติมรายละเอียดเงินเดือนของผูค้ําประกัน 3 เดือนยอนหลัง

สุโขทัย อบต.เมืองบางขลัง 50490 covid เงินคงเหลือไมเขาเงื่อนไข

ขอนแกน ทต.บานคอ 55156 covid งดกู,มีกูกับสหกรณฯ อื่น
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ขอนแกน ทต.บานคอ 55155 covid งดกู,มีกูกับสหกรณฯอ่ืน

นครศรีธรรมราช อบต.ทาเรือ 31545 covid รายละเอียดเงินเดือนของผูค้ําประกัน

พิษณุโลก อบต.สมอแข 32128 covid ใบเปลี่ยนชื่อคูสมรสผูค้ําฯ,สําเนาบัญชี ธ.กรุงไทย (บัญชีเดียวกับ atm)

บุรีรัมย อบต.บุกระสัง 27329 covid เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม[มียอดคางชําระสะสม

พัทลุง ทต.โคกมวง 56620 covid เงินคงเหลือไมเขาเงื่อนไข

พัทลุง ทต.โคกมวง 31653 covid
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญฯ ระบุสถานะภาพไมชัดเจน (ผูกูไมตองเซ็นรับรองวาไมมีคูสมรสตาม

กฎหมาย),หนังสือแสดงผลกระทบที่ไดรับจากโควิด -19,บัตรขาราชการผูกูผูค้ํา  (ถายหนาหลัง/

รับรองสําเนา)

กาฬสินธุ อบต.หนองบัว 47742 covid
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญฯ ระบุสถานะภาพไมชัดเจน (ผูกูไมตองเซ็นรับรองวาไมมีคูสมรสตาม

กฎหมาย)

กาฬสินธุ อบต.หนองบัว 25758 covid ไมเขาเงื่อนไขเนื่องจากเปนสัญญาปรับโครงฯ ชําระยังไมครบ 6 เดือน ตอเนื่อง

กาฬสินธุ อบต.หนองบัว 19267 covid
เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม เนื่องจากผูค้ําเพ่ิงไดรับการปรับโครงฯ หนี้ และชําระไดเพียงเดือนเดียว

 จึงไมเขาเงื่อนไขในการค้ําประกัน

ขอนแกน ทต.โนนทอน 42568 covid งดกู มีกูกับสหกรณฯ อื่น

ราชบุรี อบต.บางโตนด 31429 covid
แกไขหนังสือสัญญาเงินกูสามัญฯ เนื่องจากผูกูไมระบุสถานะภาพ (ยืนยันวาไมมีคูสมรส),หนังสือ

ค้ําประกัน เนื่องจากผูค้ําฯ ไมไดระบุสถานะภาพ (ยืนยันวาไมมีคูสมรส),สําเนาบัตรขาราชการของ

ผูกู

กรุงเทพมหานคร กองคลัง(DGA) 10289 covid เพ่ิมเติมบัญชีธนาคาร


